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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم جالدلطات املدندة إليهم.
جال تتح ل اإلسارة أية مدؤجلية في ا يتعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE INOX ALUMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
RC(N° : 35091

تبعا للعقد العرفي تم جضع قوانين)
ذات) املدؤجلية  محدجسة  الشركة 
الشريك الوحيد املسجلة في السجل)
رقم) 3522  تحت  بدال  التجاري 

بامل يزات التالية):
.STE ONOX ALUMA(:(التد ية

:)نجارة امليطال جاالملنيوم) الهدف)
جاالنوكس جالخشب.

أع ال الصباغة التلحيم الكهرباء)
االت الت29يد.

أع ال الدراسة جالديكور.
أشغال التهيئة.
نقل البضائع.

بيع شراء)كراء)مواس البناء.
سكتور النهضة) (: املقر االأت اعي)
زنقة الشجاعة رقم)36)لعيايدة سال.

املدة):)22)سنة.
مبلغ) في  حدس  (: الراس ال)
  222 ا 4) مقد ة  سرهم  ( 22.222
22 )سرهم) حصة اأت اعية من فئة)

للواحدة.
الديد) يدي2ها  الشركة  (: االسارة)

لعبيدي سيف الدين.
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سيد 29.
من الربح) ( (% (5 تقتطع) (: االرباح)
طبقا) القانوني  لالسخار  الصافي 
للقانون جالباقي يوضع تحت تصرف)

الج ع العام العاسي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة االبتدائية بدال.
1 P

FIDUTEMA

SARL

رقم)36 )شارع القاهرة الطابق االجل شقة رقم)

 )كومطراف) )ت ارة

الهاتف):)25.37.64.42.48

الفاكس):)25.37.64.47.64

 STE TRAVAUX JAOUAD

OULED CHERIF

SARL AU

تاسيس شركة
مقرها االأت اعي :رقم 36  شارع 

القاهرة الطابق االجل شقة رقم   

كومطراف   ت ارة

 25 ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

قد تم تاسيس شركة) نون29) 222،)

 TRAVAUX JAOUAD OULED

CHERIF SARL AU،)ذات املدوؤلية)

الخصائص) تح ل  جالتي  املحدجسة 

التالية):

 STE TRAVAUX (: التد ية)

 JAOUAD OULED CHERIF SARL

.AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

  22.222 (: الشركة) راس ال 

سرهم.

في) مقاجل  (: االأت اعي) الهدف 

االشغال املختلفة جأشغال البناء.

  222 أواس) هشام  (: الشركاء)

حصة.

مدي2) أواس  هشام  (: التديي2)

للشركة.

من فاتح يناير ا 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة االج 4 تبتدى)

من تاريخ التسجيل.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ بت ارة  التجارية   باملحك ة 

رقم) تحت  سيد 29) 222.،) ( 2  

. 34882

2 P

FIDUTEMA

SARL

رقم)36 )شارع القاهرة الطابق االجل شقة رقم)

 )كومطراف) )ت ارة

الهاتف):)25.37.64.42.48

الفاكس):)25.37.64.47.64

 STE HEALTHCARE

 INSTITUE
SARL AU

الزياسة في راس ال الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 

مدؤجل) قرر  نون29) 222،) ( 5  

 HEALTHCARE INSTITUE الشركة)

الشريك) ذات  ش.م.م.) (، (SARL AU

الوحيد ما يلي):

الذي) الشركة  راس ال  في  زياسة 

جت ت) سرهم  ( 22.222 (: ب) يقدر 

ليصبح) سرهم  ( .222.222 اضافة)

322.222. )سرهم.

تحيين القانون االسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم) سيد 29) 222.،) (7 بتاريخ)

. 222 

3 P

صوكوجيدت)

ش.م.م.

ملتقى شارع مح د الديوري جأ ال الدين)

االفغاني رقم)2)القنيطرة

سجل تجاري رقم):)25283)القنيطرة

STE DM BAKERY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : ملتقى شارع 

موالي عبد الحفيظ جموالي عبد 

العزيز متجر الطابق الدفلي باب 

رقم 2

سجل تجاري رقم : 52825 القنيطرة

ب قت�شى عقد عرفي م29م بتاريخ)

أ يع) تحويل  تم  نون29) 222،) ( 5

الحصص التي ي تلكها الديد شريف)

522)حصة لفائدة) هاشم جالتي تبلغ)

الديدة ابتدام عداري التي أصبحت)

شريكا جحيدا.

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

املنعقد) االعتياسي  العاسي  الغي2 

بنفس التاريخ تم تقرير ما يلي):

تحويل الحصص.

استقالة الديد شريف هاشم من)

مهامه ك دي2 للشركة.

تحيين القانون االسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

سيد 29) 222،) (8 بالقنيطرة بتاريخ)

تحت رقم)8 823.
للخالصة جالتذكي2

التديي2

4 P
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STE NFJ SERVICES
SARL AU

ب قت�شى عقد عرفي قررت شركة)
شركة) (،NFJ SERVICES SARL AU
ذات مدؤجلية املحدجسة من شريك)
ذات الرأس ال) ش.م.م.ش.ج.) جحيد،)

22.222 )سرهم ما يلي):
رقم) من  االأت اعي  املقر  تحويل 
 56 56)شارع براهيم الرجساني ع ارة)
ا 4) الرباط  املحيط  (2 رقم) الطابق 
بن) شارع  رقم)  ) الجديد  العنوان 

أرير بطانة سال.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222.،) (2 بتاريخ)

. 22424
للبيان

5 P

STE ABOULOQMAN CARS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : اقامة املنظر 

الج يل رقم 3، املحل التجاري 2  
سال الجديدة

سبت 29) 222،) ( 3 بتاريخ)
العام) الج ع  عقد  جب وأب 
االستثنائي املسجل بتاريخ)2 )أكتوبر)

 222،)قرر الج ع العام ما يلي):
العنوان) ا 4  الشركة  مقر  تحويل 
(،3 اقامة املنظر الج يل رقم) (: التا ي)

املحل التجاري)2 )سال الجديدة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
باملحك ة االبتدائية بدال تحت رقم)
 3725)بتاريخ)2)سيد 29) 222،)رقم)

السجل التجاري)32223.
6 P

STE AISSLA MOTO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تاسيس شركة
ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قد) بتزنيت  أغدطس) 222) (23
مدؤجلية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
الخصائص) تح ل  جالتي  محدجسة 

التالية):

 STE AISSLA MOTO (: التد ية)
.SARL

 LOCATION (: الهدف االأت اعي)
 DES MOTOCYCLES ET

.SCOOTERS
  22.222 (: الشركة) راس ال 

سرهم.
اقريض عصام)...)52.222)سرهم.
اقريض لحدن)...)52.222)سرهم.

22)سنة) :)مدة ع ر الشركة) املدة)
من تاريخ تاسيدها النهائي.

مكرر) (322 رقم) (: املقر االأت اعي)
باب اكلو الرميقي تيزنيت.

التديي2):)تم تعيين الديد اقريض)
غي2) ملدة  للشركة  ك دي2  عصام 

محدجسة.
بامللف) القانوني  االيداع  تم 
لدى) الضبط  ب كتب  القانوني 
 547 املحك ة االبتدائية بتزنيت رقم)

بتاريخ)7)سبت 29) 222.
7 P

STE RAZAQ AGRI
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد
تاسيس شركة

عل4 اثر العقد العرفي الذي جقعه)
تم) الشريك الوحيد للشركة أسفله،)
جضع القوانين االساسية لشركة ذات)
جحيد،) بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

جالتي من خصائصها):
 STE (: االأت اعية) التد ية 

.RAZAQ AGRI SARL AU
الكتاكيت،) تربية  (: املوضوع)
جتد ين) تربية  الدجاأن،) تربية 
تديي2)) االستغالل الفالحي،) املوا�شي،)

االستغالليات الفالحية.
فجاج،) ملك  (: االأت اعي) املقر 
ع الة) أكل وس،) أ اعة  اهبارن،)

خنيفرة.
املدة):)22))عاما.

الراس ال):)22.222 )سرهم مكونة)
سرهم) ( 22 حصة بقي ة) ( 222 من)
الوحيد) الشريك  بيد  كلها  للحصة 

الديد معاس رزاق.

تكلف الشريك الوحيد) (: التديي2)

غي2) ملدة  الشركة  بتديي2  نفده 

محدسة.

الدنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

ا 4) 3)سيد 29.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  بخنيفرة  االبتدائية 

سيد 29) 222،) (7 بتاريخ) (،2 /432

السجل التجاري رقم)   4.

8 P

 STE COMPAGNIE

 GENERALE MAROCAINE

 BUSINESS AND

 CONSULTING
CGMBC

راس الها : 22.222  سرهم

تغيي2 في الشركة
االستثنائي) الج ع  اطار  في 

 COMPAGNIE GENERAL لشركة)

 MAROCAINE BUSINESS AND

CONSULTING)،)املنعقد بتاريخ)2  

أكتوبر) 222،)تقرر ما يلي):

تفويت الحصص من طرف الديد)

ابيشان خالد جلغنيمي زهي2 ا 4 الديد)

الدليمي فاضل يونس ب ج وع)222  

أي) سرهم  ( 22 الحصة) ث ن  حصة 

22.222 )سرهم.

جتد ية) الشركة  مدي2  استقالة 

مدي2 أديد للشركة.

(: ا 4) الشركة  نشاط  توسيع 

البناء) التديي2،) في  االستشارات 

جاالشغال العامة.

شارع) من  الشركة  مقر  جتحويل 
ت ارة ا 4 ساحة ابو) ( 2 الصفاء)رقم)

  2 شقة رقم) (2 بكر الصديق ع ارة)

أكدال الرباط.

تم االيداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاريخ) ( 22 77 رقم) تحت  بالرباط 

فاتح سيد 29) 222.
مقتطف ب ثابة اعالن

9 P

 STE ACTIBUILD
SARL AU

راس الها : 552.222 سرهم
السجل التجاري رقم : 22877 

تعديل في الشركة
في اطار الج ع االستثنائي لشركة))
املنعقد) (، (ACTIBUILD SARL AU

بتاريخ)6 )نون29) 222،)تقرر ما يلي):
اقامة) من  الشركة  مقر  تغيي2 
الضح4،)متجر رقم)2)شارع تاركا،)حي)
زنقة) الرباط ا 4 رقم) 2) النهضة) ،)

الغرب بطانة سال.
تم االيداع القانوني للشركة لدى)
التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
بتاريخ) ( 22 72 رقم) تحت  بالرباط 

فاتح سيد 29) 222.
مقتطف ب ثابة اعالن

10 P

 STE TRANSPORT
MONDIAL ROUTIER

تعيين مدي2 للشركة
بتاريخ) املوقع  املحضر  ب قت�شى 
الشركاء) قرر  اكتوبر) 222) فاتح 
 TRANSPORT MONDIAL لشركة)

.(»ROUTEIR(»TMR
تعيين الديد فيصل يحيى ك دي2)

للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية بالرباط،)
تحت رقم) سيد 29) 222،) (6 بتاريخ)

. 2242
الشريك جاملدي2

طارق يحيى

11 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE SOZILLTANRAP
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
بشريك جحيد

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
سيد 29) 222  فاتح  في  املؤرخ 
(، (STE SOZILLANTRAP لشركة)
بشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جحيد،)مقرها االأت اعي):)طابق تحت)
االر�شي رقم)322)رياض زيتون مرأان)

2)مكناس قد تقرر):
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حصة م لوكة للديد) ( 222 بيع)
زيالن هشام للديد ابراهيم الحدني)
  22.222 ملبلغ) سرهم  ( 22 بقي ة)

سرهم.
الديد) الوحيد  املدي2  استقالة 
زيالن هشام جمنحه ابراء)ذمة جتعيين)
الديد ابراهيم الحدني ذج البطاقة)
مدي2ا) (،D2476 8 رقم) الوطنية 

جحيدا للشركة.
تقرر تحويل املقر الرئي�شي لشركة)
العنوان) ا 4  (STE SOZILLANTRAP

التا ي):
مرأان) ( 25 ب) الكائن  كراج 

تجزئة)2)س)2)مكناس.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
سيد 29) (2 بتاريخ) التجارية ب كناس 
سجل) (،53 7 رقم) تحت  (،222 

تجاري رقم)38467.
12 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE SOZILLTANRAP
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
بشريك جحيد

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
لشركة) سيد 29) 222) (2 في) املؤرخ 
ذات) (، (STE SOZILLANTRAP
جحيد،) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 
ب) الكائن  كراج  (: االأت اعي) مقرها 
مكناس) (2 س) (2 مرأان تجزئة) ( 25

قد قرر):
املذكورة) الشركة  راس ال  زياسة 
لتصبح) سرهم  (7.222.222 ب بلغ)
 8.222.222 سرهم ا 4) ( 22.222 من)
سرهم عن طريق سمج ذمم الحداب)

الجاري.
ت ديد أنشطة الشركة باالنشطة)

التالية):
جاالشغال) الطرق  جأع ال  املباني 

العامة.
 3.5 نقل البضائع نيابة عن الغي2)

طن.
صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 
بج يع االع ال املتعلقة بها من خالل)
الوحيد) لل دي2  الوحيد  التوقيع 

الديد الحدني ابراهيم.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

سيد 29) (2 بتاريخ) التجارية ب كناس 

سجل) (،53 8 رقم) تحت  (،222 

تجاري رقم)38467.

13 P

STE NIB IMMO
 SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

مقرها االأت اعي : شارع عبد الكريم 

الخطابي زنقة بن امبارك راس 
الخطابية ع ارة ب الطابق االجل 

رقم 3 42.222 مراكش 

السجل التجاري رقم : 3887  

تفويت حصص
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

ت ت) يونيو) 222،) (3 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

بحيدة) مح د  الديد  تفويت 

حصة) ( 72 الحصص) مج وع 

حصة) ( 222 أصل) من  اأت اعية 

ابن) الفتاح  عبد  الديد  لفائدة 

املجاهد بتاريخ)3)يونيو) 222.

بحيدة) مح د  الديد  تفويت 

حصة) ( 72 الحصص) مج وع 

حصة) ( 222 أصل) من  اأت اعية 

لفائدة الديد الحدين النيات بتاريخ)

3)يونيو) 222.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية ب راكش بتاريخ فاتح يوليو)

 222،)تحت رقم)5427 .

14 P

STE GENE AXE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : 6  تجزئة سعيد 

حجي طريق القنيطرة سال

تحديد النشاط
العام) الج ع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي املؤرخ بدال يوم)22)يونيو)

 GENE شركة) شركاء) قرر  (،222 

املدؤجلية محدجسة  شركة  (،AXE 

)ما يلي):

في) الفالحي  النشاط  تحديد 

التلقيح االصطناعي لل وا�شي.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)

سيد 29) (6 يوم) بدال  االبتدائية 

 222،)تحت رقم)37562.

15 P

STE RG COM

SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : اقامة النعيم 

ع ارة 2  شقة رقم 5 تابريكت

 سال

اضافة عالمة تجارية
الغاء نشاط جاستبداله باخر 

تفويت حصص اأت اعية
اسقالة مدي2 سابق
تعيين مدي2 أديد

العام) الج ع  لن حضر  تبعا 

فاتح) يوم  بدال  املؤرخ  االستثنائي 

شركة) شركاء) قرر  يونيو) 222،)

املدؤجلية) ذات  شركة  (RG COM

املحدجسة ما يلي):

التجارية) العالمة  اضافة 

 RG COM شركة) ا 4  (WASHER

اعتبارا من فاتح يونيو) 222.

االشهار) مقاجلة  نشاط  الغاء)

الصابون) انتاج  بنشاط  جاستبداله 

الدائل.

املصاسقة عل4 تفويت)452)حصة)

اأت اعية التي ي تلكها الديد خالد)

الشنوفي لفائدة الديد كريم الحي2ش.

خالد) الديد  استقالة  قبول 

الشنوفي من منصبه ك دي2.

الحي2ش) كريم  الديد  تعيين 

.RG COM(ك دي2 أديد لشركة

تم بالسجل) تم االيداع القانوني:)

االبتدائية) املحك ة  لدى  التجاري 

تحت) سيد 29) 222،) (7 يوم) بدال،)

رقم االيداع)37522.

16 P

STE TOUCOR
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
مقرها االأت اعي : رقم 65  زنقة 

البوري حي اللي ون الرباط
استقالة املدي2 الدابق

تعيين مدي2 أديد
العام) الج ع  ملحضر  تبعا 
يوم بالرباط  املؤرخ   االستثنائي 
شركاء) قرر  مارس) 222،) ( 7  
محدجسة) شركة  (،TOUCOR شركة)

املدؤجلية ما يلي):
الديد) استقالة  الشركاء) يقبل 

س ي2 الشاس من منصبه ك دي2.
لحدن) سرح ان  الديد  تعيين 

.TOUCOR(ك دي2 أديد لشركة
تعديل في القانون االسا�شي.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
سيد 29) (8 يوم) بالرباط،) التجارية 
 222،)تحت رقم االيداع)22442 .

17 P

STE SAWTRO
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
مقرها االأت اعي : رقم 422 شارع 
الحدن الثاني شقة رقم 5  الرباط

تفويت حصص اأت اعية
تعيين مدي2 أديد

العام) الج ع  ملحضر  تبعا 
يوم) بالرباط  املؤرخ  االستثنائي 
شركة) قرر شركاء) ماي) 222،) ( (28
محدجسة) شركة  (،SAWTRO

املدؤجلية ما يلي):
املصاسقة عل4 تفويت)252)حصة)
اأت اعية التي ي تلكها الديد صديق)
بوح يد لفائدة الديد سيف الدين)

بوح يد.
حصة) تفويت  عل4  ( املصاسقة)
الديد جليد) ي تلكها  التي  اأت اعية 
بوح يد لفائدة الديد اناس بوح يد.
الدين) سيف  الديد  تأكيد 

بوح يد في منصبه ك دي2.
بوح يد) أناس  الديد  تعيين 

.SAWTRO(ك دي2 أديد لشركة
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تعديل في القانون االسا�شي.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
سيد 29) (8 يوم) بالرباط،) التجارية 
 222،)تحت رقم االيداع)22448 .

18 P

 STE LAVAGE SERVICE
ELOGE
SARL AU

السجل التجاري رقم : 56337 
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم) قد  بالرباط  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  شركة  تاسيس 
املحدجسة بشريك جحيد جالتي تح ل)

الخصائص التالية):
 LAVAGE SERVICE (: التد ية)

.ELOGE SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
غدل) (: االأت اعية) الهدف 

الديارات جصيانتها.
مقدم) سرهم  (32.222 (: راس ال)
سرهم) ( 22 حصة من فئة) (322 ا 4)

للحصة الواحدة ك ا يلي):
 BOUKAKA ELOGE الديد)
 BEAUDRY RUDY MIRTILLE .....

322)حصة اأت اعية.
حصة) (322 (......... املج وع)

اأت اعية.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التاسيس النهائي.
من فاتح يناير ا 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ماعدا الدنة)

االج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
4)زنقة جاس زيزن) (: املقر االأت اعي)
أكدال) (7 الطابق الثالث،الشقة رقم)

الرباط.
ملدة) الشركة  تدي2  (: التديي2)
الديد) طرف  من  محدجسة  غي2 
 BOUKAKA ELOGE BEAUDRY

.RUDY MIRTILLE
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تحت  بالرباط،) التجارية 
جاملقيدة بالسجل التجاري) ( 22222

. 56337
19 P

مكتب التهامي للخ29ة جاملحاسبة

  )شارع مح د الخامس سرب اكاسير جزان

الهاتف):)25.37.46.66.32

الفاكس):)25.37.46.66.23

STE  JAMALI NEGOCE TRAV
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : Dr(ELKAITOUNI
SIDI REDOUANE OUEZZANE

تاسيس شركة
عام) أ ع  محضر  ب قت�شى 
يونيو) 222،) ( 5 مؤرخ في) ( تاسيس)
ب دينة جزان،)تم تاسيس شركة ذات)
جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

باملواصفات التالية):
شركة أ ا ي نيكوص) (: التد ية)

طراف.
القيطون) سجار  (: االأت اعي) املقر 

سيدي رضوان جزان.
مبلغ) في  حدس  (: الشركة) راس ال 
  222 ا 4) مقد ة  سرهم  ( 22.222
موزعة) سرهم  ( 22 فئة) من  حصة 

كاالتي):
الديد أ ا ي عبد الرح ان ساهم)

ب)222 )حصة اأت اعية.
حصة) ( 222 (... املج وع)

اأت اعية.
املهام):)مقاجلة لالشغال املختلفة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الندة 
يناير جتنتهي في) 3)سيد 29.

في) الشركة  مدة  حدست  (: املدة)
تاسيدها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (22

النهائي.
تديي2 الشركة):)عين الديد أ ا ي)
لبطاقة) الحامل  الرح ان،) عبد 
 GM    74 التعريف الوطنية رقم)
غي2) ملدة  للشركة  جحيد  ك دي2 
بتوقيعه) الشركة  جتلتزم  محدسة،)

جحده.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  يونيو) 222،) (25 بتاريخ)

.34  
سجل تجاري رقم):)865 .

20 P

BEWOMEN
SARL

تصفية الشركة
العام) الج ع  ملقتضيات  تبعا 
يونيو) بتاريخ) 2) العاسي املؤرخ  غي2 

 222،)قرر شركاء)الشركة ما يلي):
 BEWOMEN(حل جتصفية شركة

بتاريخ) 2)يونيو) 222.
تعيين الديد بلكبي2 مح د عاسل)

ك شرف عل4 التصفية.
للشركة) االأت اعي  املقر  تعيين 
مكان للتصفية بالرباط)32)زنقة أبل)

تاركا الرقم)2)اكدال،)الرباط.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)22568 .
21 P

MABELLAZA
SARL

تأسيس شركة
حرر) عرفي  عقد  ب قت�شى 
جاملسجل) سيد 29) 222) (3 بتاريخ)
رقم) تحت  اليوم  نفس  في  بالرباط 
تم) (،RE222 22524222246
جضع القانونه امسا�شي لشركة ذات)
تح ل) جالتي  املحدجسة  املدؤجلية 

الخصائص التالية):
.MABELLAZA SARL(:(التد ية

تدويق) (: االأت اعي) الهدف 
التج يل) جإكددوارات  منتجات 
جإزالة الشعر جمدتحضرات التج يل)
جمنتجات) الشخصية  جالنظافة 
الج ال جاملك الت الغذائية) العناية،)

جامأهزة شبه الطبية.
االستي2اس جالتصدير.

التجارة.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
موزعة عل4)222 )حصة بقي ة)22  

سرهم للواحدة.
الديد صالح الدين) (: املداه ون)
332)حصة بقي ة اأ الية) (: مي وني)

قدرها)33.222)سرهم.
 672 الطالب) ندرين  الديدة 
حصة بقي ة اأ الية قدرها)67.222 

سرهم.

رقم) 5652   التجاري  السجل 

بالرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

القيد في السجل التجاري.
زنقة) رقم) ) (: االأت اعي) املقر 

بطاني أكدال،)الرباط.

الدين) صالح  الديد  (: التديي2)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  مي وني 
.FB78762(رقم

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 

يناير إ 4) 3)سيد 29 من كل سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

سيد 29) 222،) (2 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)22462 .

22 P

 GALACIER SNACK
TOSCANA

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : 62  زنقة سوس 

املح دية

بناءا عل4 الج ع العام االستثنائي)

سيد 29) (32 في تاريخ) بالدار البيضاء)

2222،)تم تقرير ما يلي):

تصفية الشركة.

ك صف) عزيز  بدر  الديد  تعيين 

للشركة.
عنوان التصفية)62 )زنقة سوس)

املح دية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تاريخ) في  باملح دية  االبتدائية 

3)نوف 29) 222،)تحت رقم)2286.

23 P

SOFIGAS SARL

 COMPLEXE DES SERVICES
GENERAL

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

حيث) بالرباط،) 8)أكتوبر) 222،)

تم جضع القانون التأسي�شي لشركة)

محدجسة املدؤجلية ش م م،)م يزاتها)

كالتا ي):



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25246

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
محدجسة املدؤجلية ش م م.

عامة) خدمات  مركب  (: التد ية)
.complexe(des(services(général

أشغال) (: االأت اعي) الهدف 
نجارة) البناء،) جأشغال  مختلفة 

امملنيوم جالخشب.
االستي2اس.

الفضائات) جصيانة  اصالح 
الخارأية.

 32 الع ارة) (: االأت اعي) املقر 
شارع موالي اح د لوكيلي) (8 الشقة)

حدان،)الرباط.
مدة الشركة):)22)سنة.

في) حدس  (: االأت اعي) الرأس ال 
غل4) مقد ة  سرهم  ( 22.222 مبلغ)
سرهم) ( 22 فئة) من  حصة  ( 222
جحررت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف):
 522 تشكيطو) نديم  الديد 

حصة.
 522 الدطحي) مح د  الديد 

حصة.
الديد نديم تشكيطو) (: التديي2)
يعت29ان) الدطحي  مح د  جالديد 

مدي2ان للشركة ملدة غي2 محدجسة.
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 
فاتح يناير إ 4) 3)سيد 29 من كل سنة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
نوف 29) (2 بتاريخ) (  82 6 تحت رقم)

.222 
عن النسخة جالنص

24 P

STE HOPE EDIFICE
SARL AU

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
نوف 29) 222،) (22 بتاريخ) املنعقد 
جافق الج ع العام عل4 طلب الديد)
مج وع) لتحويل  ابراهيم  خيويش 
حصة جطلب الديدة) (422 حصصه)
مج وع) لتحويل  خديجة  باهاجي 
حصة لفائدة الديد) (322 حصصها)

باهاجي لحدن.

لحصص) الجديد  (: التقديم)
الشركة يصبح عل4 الشكل التا ي):

  222 لحدن) باهاجي  الديد 
حصة.

املج وع):)222 )حصة.
يصبح) أعاله  للتعديل  نتيجة 
الشكل القانوني للشركة شركة ذات)
مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.
من) ج7) (6 الفصل) ،) تعديل 

القانون امسا�شي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

.D 22522(222،)تحت رقم 
رقم السجل التجاري)25265 .

25 P

ORIENTALUM
SARL

تفويت حصص
تعيين مدي2 أديد للشركة

الج ع) من  عرفي  عقد  ب قت�شى 
العام غي2 عاسي مسجل بوأدة بتاريخ)
26)نوف 29) 222،)قرر شركاء)شركة)
ORIENTALUM SARL،)شركة ذات)

مدؤجلية محدجسة ما يلي):
بل ي2) الديد  حصص  تفويت 
بل ي2) الديد  إ 4  حصة  (322 مح د)

هشام.
الديد) القديم  املدي2  استقالة 
أديد) مدي2  جتعيين  مح د  بل ي2 

الديد بل ي2 هشام.
التعديل للقانون االسا�شي.

تغيي2 التوقيع في البنك.
مكتب) في  القانوني  إيداع  تم 
التجارية) جأدة  محك ة  تسجيل 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (2 بتاريخ)

.4224
26 P

MIFTAH TISSIR PRO
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
البيضاء) بالدار  (2222 2 )سيد 29)
لشركة) االسا�شي  القانون  جضع  تم 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات شريك)

جاحد ذات الخصائص التالية):

 MIFTAH TISSIR (: التد ية)

.PRO

محدجسة) شركة  (: الشركة) نوع 

املدؤجلية ذات شريك جاحد.

أنفا) شارع  (26 (: االأت اعي) املقر 

الدار) رقم) 2) الشقة  (22 الطابق)

البيضاء.

في) كهدف  لها  الشركة  (: الهدف)

املغرب أج خارأه.

الت2جيج العقاري.

تشييد املباني لألغراض الدكنية)

أج الصناعية أج الدياحية أج الخدمية)

بقصد التأأي2 أج البيع,

شركة املقاجالت.

غي2) أج  املبنية  امرا�شي  ت لك 

الدكنية) لألغراض  املطورة 

جالصناعية جالزراعية جالتجارية.

مج ع) جتطوير  جتجزئة  تقديم 

أرا�شي جسياحي جريا�شي.

بناء)جتوسعة كافة االنشاءات.

شراء)جبيع أ يع العقارات.

الع ليات) كل  عامة  جبصفة 

الصناعية) العقارية  الغي2  العقارية 

املالية أج التجارية التي تتعلق مباشرة)

أج غي2 مباشرة بالهدف جالتي من شأنها)

تن ية) في  املداعدة  عل4  تع ل  أن 

الشركة.

التديي2):)تم تعيين الديدة فاط ة)

مفتاح ك دي2ة ملدة غي2 محدجسة.

رأس املال):)حدس في مبلغ)22.222  

سرهم مقدم إ 4)222 )حصة من فئة)

22 )سرهم للحصة الواحدة جمقدم)

كالتا ي):

  222 (: مفتاح) فاط ة  الديدة 

حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)

(،2222 سيد 29) (22 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)752584.

27 P

 MEDITERRANEAN IMMO

DISTRIBUTION
SARL AU

تعديالت
ب قت�شى محضر الشريك الوحيد)

لشركة) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

 MEDITERRANEAN IMMO

DISTRIBUTION

شارع) الكائنة ب) 8) (،SARL AU

 3 جشقة) (2 جشقة) شقة) ) عقبة 

الرباط قرر الشريك الوحيد) أكدال،)

ما يلي):

اضافة نشاط الشركة):)بيع جشراء)

املنتوأات جاملالبس.
قرر) (: للشركة) عالمة  اضافة 

عالمة) اضافة  الوحيد  الشريك 

PIJAMAS)للشركة.

تعديل القانون امسا�شي للشركة:

جذلك بإسخال))التعديالت الدالفة)

الذكر ججفقا ملا يقتضيه القانون.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم) سيد 29) 222،) (6 بتاريخ)

. 22332

28 P

OSMAHA TRAVAUX
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�شى 

بت ارة قد جضع) نوف 29) 222،) ( 3

تح ل) لشركة  امسا�شي  القانون 

الخصائص التالية):

 OSMAHA TRAVAUX(:(التد ية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مدؤجلية محدجسة لشخص جاحد.

أج) أع ال  (: االأت اعي) الهدف 

إنشاءات متنوعة))مقاجل).

تاأر.
رأس املال):)2.222 )سرهم مقد ة)

سرهم) ( 22 حصة من فئة) ( 22 إ 4)

للحصة الواحدة موزعة عل4 الشكل)

التا ي):



25247 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

سعيد صوفي)2.222 )سرهم.

التأسيس) من  سنة  (22 (: املدة)

النهائي.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأت اعي):)ت ارة شقة رقم)4 

الطابق امجل إقامة قاسر مرس الخي2.

املدي2 سعيد صوفي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

. 34875

29 P

شركة فرست تيليكوم
شركة مداه ة

رأس الها : 6.222.222 سرهم

املقر الرئي�شي : 8  زنقة موليي2

الدار البيضاء

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

االستثنائي بتاريخ)4 )سيد 29)  22،)

مع) امسا�شي  النظام  موافقة  ت ت 

مقتضيات القانون)20-05.

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

أغدطس)  22  ( 6 بتاريخ) العاسي 

ج4 )سيد 29)  22،)تم ما يلي):

استقالة الداسة سعيد الع راني)

س) شركة  جايضا  الي وني  جمح د 

طرف) من  م ثلة  لالتصاالت  ش  م 

مناصب) من  الي وني  مح د  الديد 

اإلساريين.

سعيد) الديد  من  كل  تعيين 

حامل) الجندية  مغربي  الع راني 

.D2422 (البطاقة الوطنية رقم

مغربي) بنديدي  سعد  الديد 

الجندية حامل للطاقة الوطنية رقم)

.G5422

شركة مرسا لالتصاالت م ثلة من)

اسباني) الدينا  ال29ت  الديد  طرف 

رقم) الدفر  لجواز  حامل  الجندية 

.KAA22 726

شركة س م ش لالتصاالت م ثلة)

الي وني) مح د  الديد  طرف  من 

للبطاقة) حامل  الجندية  مغربي 

.D 23287(الوطنية رقم

تون�شي) تل داني  زياس  الديد 
الهوية) لبطاقة  حامل  الجندية،)
ب نصب) التوندية رقم) 37 2252)

إساريين ملدة)6)سنوات.
اإلسارة) مجلس  محضر  ب قت�شى 

بتاريخ)4 )سيد 29)  22)تم):
تعيين الديد عدد بنديدي مغربي)
الوطنية) للبطاقة  حامل  الجندية 
ب نصب رئيس مجلس) (G5422 رقم)

اإلسارة.
الع راني) سعيد  الديد  تعيين 
للبطاقة) حامل  الجندية  مغربي 
الوطنية رقم) D2422)ب نصب مدير)

عام.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

522227)بتاريخ)2)أكتوبر)2 22.
30 P

LUXURINA CARS
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
22)نوف 29) 222،)تم تأسيس شركة)
ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي تح ل)

الخصائص التالية):
.LUXURINA CARS(:(التدي ة

.SARL(:(الصفة القانونية
كراء) ( (: االأت اعي) الهدف 

الديارات.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
مقد ة غل4)22 )حصة من فئة)22  
بين) موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشركاء)عل4 الشكل التا ي):
الديد مصطفى منزه)522)حصة.

الديد الزبي2 منزه)522)حصة.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
227)تجزئة عين) املقر االأت اعي):)
الحياة) )الع ارة)7)رقم)27  )الشقة)

 )الصخي2ات.
املدي2 الديد كريم محدن.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
. 3487 

31 P

Mme(SAIDA(MEGHTI

CABINET DE COMPTABILITE

 N° 7 RUE CHENGUIT APPT 4 B P 26 

ERACHIDIA

 STE RESIDENCE

TOURISTIQUE MERZOUGA
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تأسيس شركة) تم  6)أكتوبر) 222،)

جذات) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد التي تت يز ب ا يلي):

رزسجنس) (: االأت اعية) التد ية 

توريدتيك مرزجكة.

تشغيل فندق) (: موضوع الشركة)

سياحي.

مرزجكة) قصر  (: االأت اعي) املقر 

ع ارة) مرزجكة  ( 4 ب) ص  الشرقية 

الرشيدية.

في الشركة  مدة  حدست  (:  املدة)

 22)سنة ابتداء)من تاريخ تأسيدها.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

مقدار الحصة)22 )سرهم.

عبي) اج  ايدير  الديد  (: الحصص)

222 )حصة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

27)أكتوبر) 222،)تحت رقم السجل)

التجاري)5352 .

32 P

STE BOUBOU TRAVAUX
SARL

سجار الطواهر أ اعة باب مرزجقة 

تازة

التعريف الجبائي : 8 3 4247

الضريبة املهنية : 5765257 

التعريف الجبائي املوحد : 

2222282 2222277

السجل التجاري : 2423

تحويل املقر االأت اعي جتفويت 
الحصص

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

الج ع قرر  بتازة  (2222 يوليو) (22

 BOUBOU(العام االستثنائي لشركة(
املدؤجلية) ذات  (TRAVAUX SARL
االأت اعي) املقر  تحويل  املحدجسة 
للشركة من سجار الطواهر أ اعة باب)
مرزجقة،)تازة إ 4 رقم)62)باب الغول،)
ظهر املهراز فاس ك ا تم كذلك تفويت)

452)حصة اأت اعية.
الديد) طرف  من  سرهم  (45222
ع ر) الديد  لفائدة  مح دين  بوبو 
 STE شركة) في  ي لكها  التي  ازجيزن 
عل4) تتوزع  جالتي  (BOUBOU SARL

الشكل التا ي):
بوبو الحدين)452)حصة.

ع ر ازجيزن)452)حصة.
ك ا تم إعاسة تعيين الديد بوبو)
غي2) ملدة  للشركة  ك دي2  الحدين 

محدجسة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتازة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (2 بتاريخ)

.222 /632
33 P

 MORCHID MINARA
LOCATION
SARL AU

نوف 29) 222،) (22 بتاريخ) تم 
جضع قانون منظم لشركة بامل يزات)

التالية:
 MORCHID MINARA(:(التد ية

.LOCATION SARL AU
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

ذات مداهم جاحد.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مداهم) ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

جاحد.
امع ال) في  مقاجل  (: الهدف)

املتنوعة أج البناء.
الصناعية) املباني  استئجار 
الصناعية املعدات   استئجار 

أج أسجات اآللة.
االستي2اس) في  جسيط  أج  تاأر 

جالتصدير.
 4 رقم) املحل  (: االأت اعي) املقر 
3)الطابقامر�شي) سجار أكبوس التوحيد)

مراكش.
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في) حدس  (: االأت اعي) الرأس ال 
إ 4) مقد ة  سرهم  ( 22.222 مبلغ)
سرهم) ( 22 فئة) من  حصة  ( 222

موزعة كاآلتي):
  222 مرشد) مح د  (: التد ية)

حصة.
غي2) ملدة  الشركة  تدي2  (: اإلسارة)
محدجسة من طرف الديد نزار مرشيد.
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 
أكتوبر) غاية) 3) إ 4  نوف 29  فاتح 

.222 
22)سنة ابتداء) :)حدست في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
سيد 29) (2 بتاريخ) التجارية ب راكش 
2 325 )جسجلت)  222،)تحت رقم)
الشركة في السجل التجاري ب راكش)

تحت رقم)233 2 .
34 P

TULIP YAZANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد
رأس الها : 32.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 5  شارع مح د 
بن حدن الوزاني التقدم الرباط

سجل تجاري رقم    27
الشريك) من  استثنائيين  بقرارين 
تم) (،22 8 يوليو) (23 الوحيد بتاريخ)
املصاسقة) ت ت  (22 8 سيد 29) ( 7

عل4 ما يلي):
استقالة الديد عبد هللا يزن من))
مهامه ك دي2 للشركة املذكورة أعاله.
تعيين الديدة أس اء)يزن ك دي2ة)

جحيدة للشركة.
تفويت)322)حصة اأت اعية من)
لفائدة) يزن  هللا  عبد  الديد  طرف 

الديدة أس اء)يزن.
للقانون) املحينة  الصيغة  تبني 

امسا�شي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط في الرق ين التاليين)
نوف 29) (27 بتاريخ) ج 2233) (28282
سجل) (،22 2 يناير) ج28) (22 2

تجاري للشركة رقم)   27.
35 P

استدراك خطأ
بالجريدة) جقع  خطأ  استدراك 
بتاريخ) (5625 عدس) الرس ية 
حصص) ببيع  22)سبت 29) 222)
.JAZIRAT ARAYHAN SNC(شركة

تغيي2 الج لة االتية من):
بتاريخ) قاسم  بديدي  املنعقد 
بديدي) جاملسجل  (22 2  2)يوليو)
تقرر) (2228 يناير) ( 5 بتاريخ) قاسم 

ما يلي):
إ 4 املنعقد في سيدي قاسم بتاريخ)
جاملسجل بديدي) (22 2 يوليوز) (2 
تقرر) (22 2 يوليوز) قاسم بتاريخ) 3)

ما يلي):
36 P

STS RENOZ AGRI
SARL

نوف 29) (32 في) مؤرخ  عقد  تحت 
 222،)حررت القوانين لشركة ذات)

الخصائص التالية):
.STE RENOZ AGRI(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املدؤجلية املحدجسة.

بيع منتجات) (: الهدف االأت اعي)
البضائع) جنقل  النباتات  جقاية 

جالتجارة.
سجار الح يديين) (: املقر االأت اعي)
مشرق) العدلوجي  سار  املرأة 

بلقصي2ي.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

كلها عل4 الشكل التا ي):
حصة) (522 املحجوب) موشطاج 

من فئة)22 )سرهم لكل الحصة.
موشطاج عث ان):)522)حصة من)

فئة)22 )سرهم لكل حصة.
موشطاج) الديد  (: التديي2)

املحجوب.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد بالسجل التجاري لدى)
املحك ة االبتدائية بلقصي2ي بتاريخ)

7)سيد 29) 222،)تحت رقم)747.
37 P

FIDUCIAIRE GHIHAB

N° 28 RUE  2 V N SIDI KACEM

LMAALAM AUTO
تأسيس شركة

رقم) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بتاريخ) (222 22262223234
22)أكتوبر) 222،)تم تأسيس شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة،)خصائصها)

كالتا ي):
 LMAALAM (: التجاري) االسم 

.AUTO
الشكل القانوني):)ش ذ م))م.

 IMM N°2 ETAGE 2  AV(:(املقر
.MED V SIDI KACEM

صيانة جاصالح) (: الهدف الرئي�شي)
الديارات بيع قطع الغيار.

يوم) من  ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التأسيس.

رأس املال):)42.222)سرهم مقد ة)
سرهم) ( 22 حصة من فئة) (422 إ 4)

موزعة بين الشركاء)كالتا ي):
لحدن امكوي)222)حصة.

عبد العا ي بلعطار)222)حصة.
جعبد) ملكوي  لحدن  (: التديي2)

العا ي بلعطار.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بديدي)
23)سيد 29) 222،)تحت) قاسم يوم)
رقم) التجاري  السجل  (323 رقم)

.22222
38 P

RECHERCHE 
 ET DEVELOPPEMENT

COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL - RDCI

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رقم التقييد بالسجل التجاري 

بالرباط 42223 
تعديل شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
البيضاء) بالدار  نوف 29) 222) (3
االستثنائي) العام  الج ع 
 RECHERCHE لشركة)
 ET DEVELOPPEMENT
 COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

RDCI)ش م م تم ما يلي):

تحويل املقر االأت اعي للشركة):
ساحة أبو بكر الصديق) (2 (: س)

شقة رقم)8)أكدال،)الرباط.
إ 4)578)تجزئة خالد سيدي يحيى)

زعي2،)ت ارة.
املصاسقة عل4 نقل االسهم.

االسهم) نقل  سند  ب وأب 
نوف 29) (3 بتاريخ) للشركة  امل لوكة 
التومي) الجيال ي  الديد  قام  (،222 
 62 سهم ي لكها من اصل) (22 بنقل)

سهم إ 4 الديد الجيال ي املهدي.
تحديث النظام امسا�شي):

تحديث) العام  االأت اع  يقرر 
التعديالت) ملراعاة  امسا�شي  النظام 
املعت دة جبالتا ي سيتم تعديل املواس)

24،)26)ج27.
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  لقد 
تحت) بالرباط  التجارية  باملحك ة 
سيد 29) (6 بتاريخ) ( 223 6 الرقم)

.222 
39 P

MES YEUX OPTIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
تأسيس

ب وأب عقد عرفي ثابت التاريخ)
في)26)يوليو) 222،)تم تحرير قوانين)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد بامل يزات التالية):
 MES YEUX (: التد ية)

.OPTIQUE
اهي2ي) عرصة  (: االأت اعي) املقر 

سرب البومبة رقم)3/ 5 )مراكش.
املوضوع):)موضوع الشركة هو):

جاالطار) الزأاج  معدات  بيع 
جالنظارات) جالنظارات  الزأاجي 
تنظيف) جمنتجات  الش دية 

النظارات جالعدسات الالصقة.
النظارات) تصنيع  تج يع،)
الش س) عدسات  جمنتجات 

جاالكددوارات.
جتركيب) جالقياس  االصالح 
النظارات البصرية جأ يع امنشطة)

امل اثلة لذلك.
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الع ليات) أ يع  عامة  جبصفة 

عالقة) لها  التي  جالتجارية  املالية 

ب وضوع) مباشرة  غي2  أج  مباشرة 

الشركة أج أي موضوع شبيه أج م اثل)

له):

ملدة) الشركة  تأسدت  (: املدة)

تسجيلها) يوم  من  ابتداء) سنة  (22

بالسجل التجاري.

في) الراس ال  حدس  (: الراس ال)

حصة من) ( 22 إ 4) مقدم  ( 2.222

سرهم للحصة الواحدة تم) ( 22 فئة)

تدديدها كليا من طرف الديد اح و)

محدن الشريك الوحيد.

الدنة االأت اعية.

من) االأت اعية  الدنة  تبتدئ 

فاتح يناير إ 4 غاية) 3)سيد 29.

اإلسارة):)عين الديد اح و محدن)

غي2) ملدة  جذلك  للشركة  مدي2ا 

محدجسة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية ب راكش)

سجل) سبت 29) 222،) (28 بتاريخ)

تجاري رقم)8222  .

عن  النسخة جالنص

40 P

SOBOUBAT TRAVAUX
S.A.R.L

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

برأس ال قدره : 322.222 سرهم

املقر الرئي�شي : زنقة س ية إقامة 

شهرزاس 3 الطابق 5 رقم 22 النخيل 

الدارالبيضاء

RC : N°439187

بيع الحصص اإلأت اعية
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

سبت 29)  22  (32 بتاريخ) املنعقد 

قرر الج ع العام اإلستثنائي لشركة)

 SOBOUBAT TRAVAUX S.A.R.L

ما يلي):

اإلحاطة عل ا بتحويل الحصص)

أنوار) الدالم  عبد  للديد  امل لوكة 

الديد) لصالح  حصة  (522 جعدسها)

مصطفى بوطارة.

اإلحاطة عل ا بتحويل الحصص)
أنوار) الدالم  عبد  للديد  امل لوكة 
الديد) لصالح  حصة  (522 جعدسها)

نورالدين بوطارة.
من) ج7) (6 املاستين) تعديل  قرار 

النظام امسا�شي.
املاسة):)6)مداه ات.

الشركة) في هذه  الشركاء) يداهم 
سرهم) (322.222 قدره) نقدي  ب بلغ 
موزعة عل4 الشركاء)عل4 النحو التا ي:
الديد نورالدين بوطارة)52.222  

سرهم.
الديد مصطفى بوطارة)52.222  

سرهم.
املاسة)7)رأس املال):

ب بلغ) املال  رأس  تحديد  تم 
 3222 إ 4) مقدم  سرهم  (322.222
حصة) لكل  سرهم  ( 22 ب) حصة 

جيخصص للشركاء)عل4 النحو التا ي:
  522 بوطارة) نورالدين  الديد 

حصة.
  522 بوطارة) مصطفى  الديد 

حصة.
ي ثل) سرهم  (322.222 (: املج وع)
أن) رأس املال بالكامل يعلن الشركاء)

هذه الحصص مدفوعة بالكامل.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

نوف 29) 222)تحت رقم)322 4.
41 P

 GROUPEMENT
 INTERPROFESSIONNEL
 DE LA CONSTRUCTION

NAVAL
املقر اإلأت اعي : تجزئة رقم 532 

طنطان
تعديل

تم) أغدطس) 222) (25 بتاريخ)
النفع) ذات  التج ع  عقد  تحيين 

اإلقتصاسي التا ي:
 GROUPEMENT التد ية:)
 INTERPROFESSIONNEL DE
 LA CONSTRUCTION NAVAL
جتغيي2 الهدف من التج ع ذي النفع)

اإلقتصاسي.

جبيع حصص):

حصص) من  حصة  ( 22 بيع) (

 STE MENUISERIE الشريك)

شركة) لفائدة  (MARITIME SARL

.CHERQI IMPORT SARL AU

بيع)62)حصة من حصص الشريك)

 STE MENUISERIE MARITIME

 LA SOCIETE شركة) لفائدة  (SARL

 MENUISERIE ET REPARATION

 .NAVALES DU SUD SARL

بيع)42)حصة من حصص الشريك)

 STE DE CONSTRUCTION DES

 BATEAUX EN BOIS PORT DE

شركة) لفائدة  (TANTAN SARL

 MENUISERIE ET REPARATION

.NAVALES DU SUD SARL

حصص) من  حصة  ( 22 بيع)

 STE  ATLANTIC الشريك)

 CONSTRUCTION DES NAVIRES

LA STE.الشريك لفائدة  (SARL AU

.CNIM SERVICES SARL

حصص) من  حصة  (32 بيع)

 STE  ATLANTIC الشريك)

 CONSTRUCTION DES NAVIRES

 STE شركة) لفائدة  ( (SARL AU

 MENUISERIE ET REPARATION

.NAVAL DU SUD SARL

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) باملحك ة  الضبط 

بطانطان بتاريخ)24)أغدطس) 222 

السجل) (222 /223 رقم) تحت 

التجاري)63 5.

42 P

MARON TRAVAUX
إعالن عن تأسيس شركة 

املعنوية) الصفة  ( إكتداب) تم 

باملواصفات التالية:

بجهة العيون الداقية الح راء.

.MARON TRAVAUX(:(التد ية

ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

التن ية) تجزئة  (: اإلأت اعي  املقر 

شارع بوليها مبي2يك اندي بوأدجر..

امنشطة):
جامشغال املختلفة) أشغال البناء)

جأشغال البناء)جامشغال الع ومية.
الرأس ال:)22.222 )سرهم مكونة)
سرهم) ( 22 ب) حصة  ( 222 من)

للحصة.
(: اإلأت اعي) جالتوقيع  اتديي2 
يعهد للديد عيال عبد العزيز اعت اس)

توقيعه املنفرس ملدة غي2 محدسة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  ب صلحة  القانوني 
باملحك ة) التجاري  السجل  ب كتب 
سيد 29) (8 اإلبتدائية للعيون بتاريخ)

 222)تحت عدس) 3757/222.
رقم السجل التجاري)  323.

43 P

TRANS EVERETT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ب دي2 جحيد
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
سيد 29) 222  (2 بتاريخ) بالقنيطرة 
لشركة) امسا�شي  القانون  جضع  تم 
بالخصائص) (TRANS EVERETT

التالية):
.TRANS EVERETT(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مدؤجلية محدجسة ب دي2 جحيد.

هارجن) زنقة  (: اإلأت اعي) املقر 
 3 رقم) الفرسجس  إقامة  الرشيد 

مي وزا القنيطرة.
غرض) يكون  الشركة:) غرض 

الشركة.
نقل البضائع.

أع ال مختفة.
الع ليات) كل  عامة  جبصفة 
العقارية) الصناعية،) التجارية،)
بنشاط) عالقة  لها  التي  جاملالية 
الشركة جالتي من شأنها املداه ة في)

تن ية الشركة.
22)سنة ابتداء)من) (: مدة الشكة)

تأسيدها النهائي.
إ 4) يناير  فاتح  من  املالية:) الدنة 

غاية سيد 29 من كل سنة.
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  22.222 (: اإلأت اعي  الرأس ال 
سرهم مقد ة إ 4)222 )حصة بقي ة)
22 )سرهم للواحدة سدس ث نها كاملة)

من طرف:
  222 هشام) مشخشخ  الديد 

حصة.
الديد) الشركة  يدي2  (: التديي2)

مشخشخ هشام.
جقيدت الشركة بالسجل التجاري)
بالقنيطرة) اإلبتدائية  املحك ة  لدى 

تحت عدس) 6352.
ب ثابة جمقت�شى

املدي2

45 P

SOCIETE HMIZAT BBFT
S.A.R.L

رأس الها : 22.222.22  سرهم
شركة ذات املدؤجية املحدجسة

مقرها اإلأت اعي : رقم 242  تجزئة 
االس اعيلية القنيطرة

تغيي2 مقر الشركة
للشركة) عام  محضر  ب وأب 
مصحح اإلمضاء)بتاريخ فاتح سيد 29)

 222)تم االتفاق عل4 ما يلي):
لشركة) اإلأت اعي  املقر  تغيي2 
العنوان) من  (HMIZAT BBFT
تجزئة) ( 242 القديم املتواأد برقم)
العنوان  إ 4  القنيطرة  االس اعيلية 
الزهراء  بفاط ة  املتواأد  الجديد 
تجزئة  رقم    متجر  أر�شي  طابق    

لوفالون بقعة رقم 5 4  القنيطرة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ  5876 رقم  تحت   بالقنيطرة 

 2 سيد 29  222.
46 P

LUXURY BUILDING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها : 222.222.22.  سرهم

 B املقر اإلأت اعي : رقم 228، بلوك
اجالس اجأيه القنيطرة

السجل التجاري رقم 367 3
الزياسة في  رأس ال  الشركة

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
الغي2 العاسي بتاريخ)24)نوف 29) 222 
 LUXURY BUILDING SARL(لشركة

تقرر ما يلي):
من) الشركة  رأس ال  رفع 
إ 4) سرهم  ( .222.222.22
22.222.22 .3)سرهم جذلك بإصدار)
أديدة) إأت اعية  حصة  (2 .222
سرهم للحصة أي ما) ( 22.22 بقي ة)

مج وعه)22.222.22 .2)سرهم)
من القانون) ج7) (6 تغيي2 الفصول)

امسا�شي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
فاتح) بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 
سيد 29) 222،)تحت رقم)82222.
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AYADIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
املقر اإلأت اعي :26 زنقة أبي زرعة 

ع ارة A، إقامة الرضوان مكتب رقم 
7 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالقنيطرة تم جضع القانون امسا�شي)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  جحيد  بشريك 

التالية):
.AYADIS SARL AU(:(التد ية(

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

املقر اإلأت اعي):)26)زنقة أبي زرعة)
ع ارة)A،)إقامة الرضوان مكتب رقم)

7)القنيطرة.
موضوع الشركة:).

موزع منتجات غذائية.
تقل) الذي  البضائع  نقل  مقاجل 

ح ولته املعت دة عن)5 )طنا.
النقل بين املدن.

املقاجلة في نقل امشخاص.
رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 
سرهم) ( 22.222.22 الشركة في مبلغ)
إأت اعية)) حصة  ( 222 إ 4) مقدم 
محررة) للواحدة  سرهم  ( 22 بقي ة)
عل4) جموزعة  مكتتبة،) بكامها،)

الشركاء)كالتا ي):

  222 زريلة) الخطاب  الديد 

حصة.

املدة):)22)سنة.

الديد) إ 4  أسند  (: التديي2)

الخطاب زريلة.)

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)63462)بتاريخ)7)سيد 29) 222.
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STE. J.N BUILDINGS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

رأس الها : 22.222.22  سرهم

مقرها اإلأت اعي : بقعة ل س 22 

أليانس ضارنا مهدية 2 سكان رقم 5 

القنيطرة ع ارة A، إقامة الرضوان 

مكتب رقم 7 القنيطرة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 

نوف 29) 222  (25 بتاريخ) بالقنيطرة 

جضع القانون امسا�شي لشركة ذات)

جحيد) بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

لتكون خاصيتها))كالتا ي):

التد ية):)ج.ن بيلدنغ ش.م.م.

الهدف):

منعش عقاري.

: بقعة ل س 22  املقر اإلأت اعي)

أليانس ضارنا مهدية 2 سكان رقم 5 

القنيطرة ع ارة A، إقامة الرضوان 

مكتب رقم 7 القنيطرة.

املدة : 22 سنة ابتداء من تاريخ 

التسجيل النهائي بالسجل التجاري .

الشركاء : الديد طويل سعيد.

الدنة اإلأت اعية : من فاتح يناير 

إ 4  3 سيد 29.

التديي2 : عين الديد طويل سعيد 

ك دي2 للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 

الضبط  كتابة  لدى  التجاري 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2 سيد 29  222 تحت رقم 63425.
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TRIME &  LOGISTIQUE
 شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
تأسيس شركة

ب قت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
26)أبريل) 222)تم إنشاء)شركة) ذات 
جحيد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

ذات الخاصيات التالية):
.TRIME(&((LOGISTIQUE(:(اإلسم
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
املوضوع اإلأت اعي):
مقاجل نقل البضائع.

املدة):)22)سنة.
  663 رقم) الوفاء) تجزئة  (: املقر)

القنيطرة.
سرهم) ( 22.222 (: الرأس ال)
فئة) ( من) حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة))للواحدة).
الرياحي) الديد  (: الحصص)

الدالحي)222 )حصة.
الديد الرياحي الدالحي) (: التديي2)

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة.

السجل التجاري رقم) 6227.
الدنة املالية : من فاتح يناير إ 4 

 3 سيد 29 من كل سنة.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
27)أكتوبر) 222،)تحت رقم) 6227.
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ALL TO ME NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 322.222 سرهم
R.C. : 27045

ملخص محضر الج ع العام 
االستثنائي للشركة

االستثنائي) العام  الج ع  إطار  في 
 ALL TO ME NEGOCE للشركة)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
 22 بتاريخ) املنعقد  جحيد  بشريك 
(: االأت اعي) مقرها  نوف 29) 222،)
3 ،)زنقة ح ان الفطواكي القنيطرة،)
باإلأ اع) الشركة  مداه و  تداجل 

عل4 ما يلي):



25251 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

قراءة تقرير التديي2 الذي قام به)

املدي2.

سابقة) بصفة  الشركة  تصفية 

مجانها.

توفيق) العالم  الديد  تعيين 

جتحديد) التصفية  عن  املدؤجل 

زنقة ح ان الفطواكي) (، 3 مقره ب)

القنيطرة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

سيد 29) 222  (6 بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم)82266.
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BEDIENUNG
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم

R.C. : 63077

ملخص محضر الج ع العام 
االستثنائي للشركة

االستثنائي) العام  الج ع  إطار  في 

ذات) شركة  (BEDIENUNG للشركة)

بتاريخ املنعقد  محدجسة   مدؤجلية 

  28 3)سيد 29) 222،)الكائنة برقم)

بلوك)C)الحوزية القنيطرة.

تداجل مداه و الشركة باإلأ اع)

عل4 ما يلي):

بيع الحصص):

 342 الديد سلي اني يوسف باع)

حصة للديد العلمي البقا ي.

استقالة املدي2ين الديد سلي اني)

يوسف جالديدة منجي رشيدة.

تعيين سيد العلمي البقا ي ك دي2)

جحيد للشركة.

تحديث الفصول.

مواضيع مختلفة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

سيد 29) 222  (8 بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم) 8232.
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LA VALEUREUSE
SARL

تغيي2 قانوني
لشركة) امسا�شي  القانون  أقيم 
ب قت�شى) محدجسة  مدؤجلية  ذات 
أكتوبر) 222  عقد عرفي بتاريخ) 2)

تقرر فيه تغيي2ات التالية):
تفويت حصص):

قرر املحضر العام تفويت حصص)
لشركة فأصبحت ك ا يلي):

الديد امين الهراجي)522)حصة.
 522 الهراجي) سعيدة  الديدة 

حصة.
تعيين مدي2ي الشركة):

قرر املحضر العام تعيين مدي2ي)
الشركة فأصبحت ك ا يلي):

امين) للديد  الشركة  تديي2  عهد 
يونيو) ( 6 بتاريخ) املزساس  الهراجي 
الوطنية) للبطاقة  جالحامل  ( 286
جالديدة سعيدة) (GA 32232 (: رقم)
يناير) فاتح  بتاريخ  املزساسة  الهراجي 
الوطنية) للبطاقة  جالحاملة  ( 283

.GA 3247 (رقم
تغيي2 املقر):

الشركة) مقر  تغيي2  املحضر  قرر 
فأصبح ك ا يلي):

بالع ارة) الكائن  (2 رقم) املتجر 
 3 العربي ب) املغرب  تجزئة  ( 2 رقم)

القنيطرة.
ب صلحة) القانوني  التقييد  تم 
السجل التجاري باملحك ة االبتدائية)
رقم) تحت  سلي ان  بديدي 

.222 /332
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TAHA EVENT
SARL AU

 TAHA EVENT شركة) أأرت 
SARL AU)ب وأب عقد عرفي مؤرخ)

بتاريخ)22)سبت 29) 222)ما يلي):
املقر االأت اعي):

  7 (: إ 4) االأت اعي  املقر  انتقل 
زنقة بني اع ي2 بوركون الدار البيضاء.
تعديل) تم  (: القانوني) الشكل 
ذات) شركة  من  القانوني  الشكل 
ذات) شركة  إ 4  محدجسة  مدؤجلية 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) البيضاء) بالدار  التجارية 
2)سيد 29) 222)تحت رقم) 82372.

السجل التجاري):)328325.
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GAMBINO
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
يقدر رأس الها ب : 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : محل رقم  ، زاجية 
برلين جزنقة اجسلو، املحيط، الرباط

العام) الج ع  محضر  عل4  بناء)
سيد 29) (3 االستثنائي املنعقد بتاريخ)
 GAMBINO(222)قرر شركاء)شركة 
SARL)شركة ذات مدؤجلية محدجسة)

ما يلي):
تفويت الحصص):

تفويت)252)حصة اأت اعية من)
طرف الديد يونس ازراحن.

تفويت)25 )حصة اأت اعية من)
طرف الديد فهد ح يصة.

تفويت)25 )حصة اأت اعية من)
طرف الديد مح د امين ح يصة.

ما مج وعه)522)حصة اأت اعية)
 COMPAGNIE شركة) إ 4  كلها 
 D’INVESTISSEMENT ET DE
 PRISE(DE(PARTICIPATION(-(CI2P
SARLAU)-)ذات رأس ال)5.222.222 
شارع (: االأت اعي) جمقرها   سرهم 
باسكي) زنقة  (236 رقم) املومن  عبد 
 22322 الثاني،) الطابق  (8 إقامة ف)
الدار البيضاء،)شركة ذات مدؤجلية)
الوحيد) الشريك  جذات  محدجسة 
التجاري) السجل  في  التقييد  رقم 
هو) القانوني  جمدي2ها  (478 83 (:
الديد نبيل اع�شي الحامل للبطاقة)

.PN8273 5(الوطنية رقم
أديد) مدي2  جتعيين  استقالة 

للشركة):
العام) الج ع  محضر  عل4  بناء)
الحصص) بتفويت  االستثنائي 
استقالة) قبول  تم  أعاله،) املذكورة 
جفهد) ازراحن  يونس  الديدان 
ح يصة من مه ة التديي2 مع تعيين)
أديد) ك دي2  اع�شي  نبيل  الديد 

للشركة.

التوقيع االأت اعي):
العام) الج ع  محضر  عل4  بناء)
الحصص) بتفويت  االستثنائي 
الشركة) ستكون  أعاله،) املذكورة 
خالل) من  جبنكيا  ايداريا  مدي2ة 
الديد) لل دي2  الوحيد  التوقيع 
جمع ذلك سيكون هذا) نبيل اع�شي،)
الداسة) التوقيع مشت2كا بين الشركاء)
يونس) ح يصة،) فهد  اع�شي،) نبيل 
عل4) ح يصة  امين  جمح د  ازراحن 
عقوس بيع امل تلكات جامرا�شي التي هي)
.GAMBINO SARL(في ملكية شركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
22425 ،))السجل)  222)تحت رقم)

التجاري رقم)46525 ).
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مكتب املدتشار
37،)زنقة أبل تازكا،)رقم) ،)أكدال،)الرباط

الهاتف):) 25.37.77.52.7
almoustachar@menara.(:(ال29يد االلكت2جني

ma

طوطال ارين ماروك
TOTAL EREN MAROC

أكتوبر) 222،) (22 بتاريخ)
لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
 TOTAL مارجك«) ارين  »طوطال 
محدجسة  شركة   EREN MAROC
املدؤجلية، برأس ال 2.222  سرهم، 
رقم  بالرباط،  كائن  اأت اعي  جب قر 
 5 ، شارع امبطال، رقم 4، أكدال،

ما يلي :
ب ا) الشركة  رأس ال  في  الزياسة 
قدره)62.222 )سرهم بإصدار)622  
مكتتبة) أديدة  اأت اعية  حصة 
الوحيد) الشريك  قبل  من  بالكامل 
سيون) مع  باملقاصة  بالكامل  حررت 
سائلة جمدتحقة الدفع في الحداب)

الجاري للشريك الوحيد.
ب ا) الشركة  رأس ال  تخفيض 
الستيعاب) سرهم  (22.222 قدره)
 222 بإلغاء) جذلك  الشركة  خدائر 

حصة اأت اعية.
جبذلك يكون رأس املال ثابتا عنه)

82.222)سرهم.



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25252

مكرر في النظام) (22 إضافة ماسة)
املكافأة) شرجط  تحدس  امسا�شي 
جسداس الدلف في الحداب الجاري)

للشريك.
جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
سيد 29) ( 3 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222)تحت رقم)22576 .
املدي2
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AYDAM PRIVE
SARL

رأس الها : 2.222  سرهم
املقر االأت اعي : 4، زنقة جاس زيز 
الطابق 3 الشقة رقم 7 أكدال 

الرباط
بالرباط،) عرفي  عقد  ب قت�شى 
شركاء) قرر  نوف 29) 222) (5 بتاريخ)
ش.ذ.م.م. بريفي«) »أيدام   شركة)

ما يلي):
(،4 (: من) االأت اعي  املقر  تحويل 
 7 3)الشقة رقم) زنقة جاس زيز الطابق)
امر�شي) الطابق  (: إ 4) الرباط  أكدال 
الشقة ل رقم أ )بلوك)3)إقامة رياض)

عين عتيق ت ارة.
حدائق) (: للشركة) شعار  إضافة 

الباندا الصغي2ة.
(: توسيع نشاط الشركة بإضافة)

حضانة.
تعدي القانوني امسا�شي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)22624  

في)3 )سيد 29) 222.
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SAHARYSERVICES
SARL AU

رأس الها : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي : ع ارة 32 الشقة 
رقم 8 زنقة اح د الوكيلي حدان 

الرباط
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم تأسيس شركة) 5)نوف 29) 222،)
سي2فيس«) »صحاري  اسم) تح ل 
امل يزات) عل4  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.ج 

التالية):

املقر االأت اعي):)ع ارة)32)الشقة)
حدان) الوكيلي  اح د  زنقة  (8 رقم)

الرباط.
الهدف االأت اعي):)

استشارات تدويقية.
مؤثر.

مجال االتصاالت.
مدة االست رار):)22)سنة.

سرهم،) ( 22.222 (: املال) رأس 
مقدم إ 4)222 )حصة من فئة)22  

سرهم موزع ك ا يلي):
  222 (: زرجا ي) سحر  الديدة 

حصة.
التديي2):)تم تعيين الديدة سحر)
غي2) ملدة  للشركة  ك دي2ة  زرجا ي 

محدجسة.
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سيد 29.
لتكوين) بعد اقتطاع)%5) (: امرباح)
يوزع) القانوني،) االحتياط  صندجق 
الباقي عل4 الشركاء)حدب حصصهم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجل) تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم)56547 .
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 OPTIQUE BOUDAOUI شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االأت اعي: زاجية شارع طارق
بن زياس جشارع عبد هللا الشفشاجني

رقم 2 - ، سوق أربعاء الغرب 
شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 
تقرر) (،OPTIQUE BOUDAOUI
املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد،) الشريك  ذات  املحدجسة 

م يزاتها هي كالتا ي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد.
 OPTIQUE (: التد ية)

.BOUDAOUI
بيع النظارات) (: املوضوع الرئي�شي)

بالتقديط.
املقر االأت اعي):)زاجية شارع طارق)
بن زياس جشارع عبد هللا الشفشاجني،)

رقم)1-10،)سوق أربعاء)الغرب.

املدة):)22)سنة.
رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 

سرهم،) ( 22.222 مبلغ) في  الشركة 

حصة اأت اعية) ( .222 مقد ة إ 4)

من فئة)22 )سرهم للواحدة.

الشكل) عل4  الحصص  تخصص 

التا ي):

عدس) العنوان  (- جالندب) االسم 

الحصص االأت اعية

املغرب) صارة  بوضاجي  الديدة 

  2 7)-)الشقة) 2)-)الع ارة) العربي ب)

-)القنيطرة):)222. 

املج وع):)222. .

الديدة بوضاجي صارة،) (: اإلسارة)

رقم الوطنية  للبطاقة   الحاملة 

.GB 54366

جقد تم اإليداع القانوني لقوانين)
بدوق) االبتدائية  باملحك ة  الشركة 

أربعاء)الغرب،)بتاريخ) 2/222 /2 ،)

تحت رقم)474/ 222.
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SAADYOU FRUTAS شركة
ش.ذ.م.م 

املقر االأت اعي : قرية ساللحة

قياسة موالي بوسلهام

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

 SAADYOU بشركة) العاسي 

بتاريخ) املنعقد  ش.ذ.م.م،) (FRUTAS

23)سيد 29) 222،)تقرر ما يلي):

الديد) املشارك  املدي2  استقالة 

االكحل الزبي2.

تعيين مدي2 جحيد):

الحامل) يونس،) االكحل  الديد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الداكن ب ركز موالي) (،GB 22873

بوسلهام.

تحيين النظام امسا�شي للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  جقد 
بدوق) االبتدائية  باملحك ة  املحضر 

أربعاء)الغرب،)بتاريخ) 2/222 /2 ،)

تحت عدس) 475/222)ب لف السجل)

التجاري رقم)27222.
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TWO IN ONE PLATFORM
SARL

غي2) العام  الج ع  لقرارات  تبعا 

بالرباط) املسجل  للشركاء) العاسي 

لشركة) أكتوبر) 222) (25 بتاريخ)

TWO IN ONE PLATFORM)شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة.

قرر الج ع العام ما يلي):

تغيي2 املقر االأت اعي للشركة إ 4)

شقة رقم) (32 إقامة) (: العنوان التا ي)

8)زنقة موالي اح د الوكيلي،)حدان،)

الرباط.

تحيين القانون امسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  سيد 29) 222) (7 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  ( 22352

. 42523
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AVOCADOR
SARLAU

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : MEKNES

 - DOMAINE(LYAZIDI,

 COOPERTIVE NIA

BOUFEKRANE

RC : 42103

 AVOCADOR(جفقا ملحضر شركة

سيد 29) فاتح  بتاريخ  (SARLAU

 222،)قرر الشريك الوحيد ما يلي):

استنتاج نهاية جالية الديدة غيثة)

ماريا زني29 بصفتها مدي2ة للشركة.

رشدي) عث ان  الديد  تعيين 

ثالثة) ملدة  الشركة  مدي2  بصفته 

سنوات تنتهي عند اأت اع الج عية)

العامة املوافقة عل4 حدابات الدنة)

املالية املنتهية في) 3)سيد 29) 222.

السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) (2 بتاريخ) ب كناس  التجاري 

 222)تحت رقم)5332.
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ائت انية االتجاه الصحيح
ع ارة رقم)6 )شقة رقم)8)زنقة تونس م ج)

مكناس

شركة حاص مين
ش ذ م م ش/ج

شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة
للشريك الوحيد

املقر االأت اعي : املحل التجاري 
الكائن بدجار ايت احدين أ اعة 

ايت حرز هللا إقليم الحاأب
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 
تم تأسيس شركة) سيد 29) 222) (6
للشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

الوحيد باملواصفات التالية):
التد ية):)»)حاص مين«)ش.ذ.م.م)

ش/ج.
 SOCIETE HAS MINES

.SARLAU
التجاري) املحل  (: املقر االأت اعي)
الكائن بدجار ايت احدين أ اعة ايت)

حرز هللا إقليم الحاأب.
  22.222 (: االأت اعي) الرأس ال 
حصة) ( 222 إ 4) مقد ة  سرهم 
لكل) سرهم  ( 22 بقي ة) اأت اعية 

حصة جاحدة.
الهدف):)من أهداف الشركة سواء)
ساخل املغرب أج خارأه عل4 حدابها)

أج عل4 حداب الغي2):
املقالع،) أج  املعاسن  استغالل 

تصدير)-)استي2اس جاالتجار.
تاريخ) ( من) سنة ابتداء) (22 (: املدة)
السجل) مصلحة  لدى  تسجيلها 
الت ديد حاالت  باستثناء)  التجاري 
عليه) املنصوص  املدبق  الحل  أج  (
قانونا أج في القانون امسا�شي للشركة.
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 
فاتح يناير إ 4 متم شهر سيد 29 من)

كل سنة.
:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)
الديد عياس الغزجاني املزساس في فاتح)
ايت) بدجار  الداكن  ( 286 ف29اير)
احدين أ اعة ايت حرز هللا إقليم)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الحاأب 

الوطنية رقم):

جفقا) امرباح  تقدم  (: امرباح)
ي لكها) التي  االأت اعية  للحصص 
كل شريك ساخل الشركة بعد خصم)

أ يع املصاريف القانونية.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية ب كناس)
بتاريخ)3 )سيد 29) 222)رقم السجل)

التجاري):)54243.
لالستشارة جالبيان):)ائت انية االتجاه الصحيح
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ائت انية االتجاه الصحيح
ع ارة رقم)6 )شقة رقم)8)زنقة تونس م ج)

مكناس

شركة سافيام
ش ذ م م ش/ج

شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة
للشريك الوحيد

املقر االأت اعي : املحل التجاري
رقم 2   مرأان   الشطر 2 مكناس

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 
تم تأسيس شركة) نوف 29) 222) ( 7
للشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

الوحيد باملواصفات التالية):
ش.ذ.م.م) سافيام«) (« (: التد ية)

ش/ج.
.SOCIETE SAFYAM SARLAU
املقر االأت اعي): املحل التجاري

 2 الشطر  مرأان       2 رقم 
مكناس.

  22.222 (: االأت اعي) الرأس ال 
حصة) ( 222 إ 4) مقد ة  سرهم 
لكل) سرهم  ( 22 بقي ة) اأت اعية 

حصة جاحدة.
الهدف):)من أهداف الشركة سواء)
ساخل املغرب أج خارأه عل4 حدابها)

أج عل4 حداب الغي2):
املختلفة) امشغال  البناء،)

جاالتجار.
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)
السجل) مصلحة  لدى  تسجيلها 
التجاري باستثناء)حاالت الت ديد أج)
الحل املدبق املنصوص عليه قانونا)

أج في القانون امسا�شي للشركة.

من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

فاتح يناير إ 4 متم شهر سيد 29 من)

كل سنة.

:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)

املزساس) الح داجي  مصطفى  الديد 

برقم) الداكن  ( 282 أكتوبر) (24 في)

مح د) شارع  (2 االح دية) تجزئة  (2

لبطاقة) الحامل  مكناس  الداسس 

التعريف الوطنية رقم)53 722)سال.

جفقا) امرباح  تقدم  (: امرباح)

ي لكها) التي  االأت اعية  للحصص 

كل شريك ساخل الشركة بعد خصم)

أ يع املصاريف القانونية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية ب كناس)
بتاريخ)2 )سيد 29) 222)رقم السجل)

التجاري):)2 542.
لالستشارة جالبيان):)ائت انية االتجاه الصحيح

64 P

AHLAM PARA SHOP
SARL

تأسيس شركة
 AHLAM PARA (: الشركة) اسم 

SHOP SARL

الهدف االأت اعي):

جمدتحضرات) منتجات  بائع 

التج يل بالتقديط.

االستي2اس) في  جسيط  أج  تاأر 

جالتصدير.

 5 رقم) املحل  (: االأت اعي) املقر 

كيش) (74 الع ارة) امر�شي  الطابق 

الوساية ت ارة.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

مقد ة ل):

سرهم) ( 22 فئة) من  حصة  (522

للحصة الواحدة لفائدة الديد أالل)

مح د ك ال الحفني.

سرهم) ( 22 فئة) من  حصة  (522

الديدة) لفائدة  الواحدة  للحصة 

أحالم حدتاك.

مح د) أالل  الديد  (: التديي2)

أحالم) جالديدة  الحفني  ك ال 

حدتاك.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
(: بت ارة) االبتدائية  املحك ة  لدى 

. 34835
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HAPPY MOVE
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
32)نوف 29) 222)قد) بتاريخ) الرباط،)
املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة.
HAPPY MOVE(:(التد ية

الهدف االأت اعي):)كراء)الديارات)
بدجن سائق.

رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة):
حبيبة شنوف)222 )سهم.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املنظر) إقامة  ( 4 رقم) ( (: املقر)

الج يل)3)ع ارة)3)سال الجديدة.
املدي2ة حبيبة شنوف رقم التقييد)

بالسجل التجاري):)42 35.
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ATLAS BLUE FRUIT
SARL

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم) بالرباط،) نوف 29) 222) (32 في)
تح ل) لشركة  أسا�شي  قانون  جضع 

الخصائص التالية):
ATLAS BLUE FRUIT(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مدؤجلية محدجسة.

الهدف االأت اعي):)
جاالستغالل) التدبي2  في  مقاجل 

الفالحي.
تحويل املنتوأات) تربية املوا�شي،)

الزراعية.
االستي2اس جالتصدير،)التجارة.
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سرهم) ( 22.222 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة) ( 22

عل4 الشكل التا ي):
(: الصديق) ابن  هللا  عبد  الديد 

حصة جاحدة.
 222 (: الدقلي) مح د  الديد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأت اعي):)الرباط سكتور)8 
مج)25)شقة)4)زنقة أناء)حي الرياض.
الدقلي) مح د  الديد  (: التديي2)

جملدة غي2 محدسة.
(: التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

56575 )بالرباط.
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مكتب امستاذة فاط ة ع ور موثقة بالرباط

GYA SOLUTIONS شركة
 ش.م.م.ش.ج 

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
ب وأب عقد توثيقي تم ب كتب)
بتاريخ ع ور،) فاط ة   امستاذة 
بالرباط) سجل  نوف 29) 222،) (22
سجل) نوف 29) 222،) (25 بتاريخ)
تأسيس) تم  (،48227 رقم) املداخيل 
(»GYA CAPITAL«(شركة(: من طرف)
مدي2ها) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)
الي اني،) امبارك  الديد  القانوني 
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.MC6 225(رقم
ذات) املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الخاصيات التالية):
GYA SOLUTIONS (: التد ية)

ش.م.م.ش.ج.
هدف الشركة):)هدفها هو كالتا ي):)

أع ال البناء)املتخصصة.
جبصفة عامة كل الع ليات املالية،)
أج) العقارية  الصناعية،) التجارية،)
ي كن أن تكون ذات صلة) املنقولة،)
مباشرة أج غي2 مباشرة بهدف الشركة)

أج ي كنها أن تتيح تن يتها.)

مدة الشركة):)22)سنة.

حي) الرباط،) (: الشركة) مقر 
(،32 شقة رقم) زنقة امرز،) الرياض،)

.Ryad(II-U-34(ع ارة
محدس في مبلغ) (: رأس ال الشركة)

  222 عل4) مقدم  سرهم  ( 22.222

للحصة،) سرهم  ( 22 ب بلغ) حصة 

(»GYA CAPITAL« لشركة) م لوكة 

الديد) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)

امبارك الي اني.

(: الشركة) مال  رأس  مج وع 

22.222 )سرهم.)

الديد) عين  (: الشركة) إسارة 

للبطاقة) الحامل  الي اني،) امبارك 

(،MC6 225 الوطنية للتعريف عدس)

مدي2ا جحيدا للشركة ملدة زمنية غي2)

محدجسة.)

جله الصالحيات الكاملة للتصرف)

الحاالت) أ يع  في  الشركة  باسم 

التي تدخل) الع ليات  جبإنجاز أ يع 

في نطاق هدف الشركة.
لإلضاحة جالبيان
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KIMSOU AUTO SERVICES
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

بالدار) أبرم  ب قت�شى عقد عرفي 

سيد 29) 222،) (22 بتاريخ) البيضاء)

جضع) تم  املدنية،) بنفس  املسجل 

قوانين شركة ذات مدؤجلية محدجسة)

لها امل يزات التالية):

سعاس) أسناي  (: الشركاء)

جاصخرلقوي عبد الحكيم.

 KIMSOU AUTO (: االسم)

SERVICES)ش.م.م.

الهدف):)تدتهدف الشركة):

استي2اس) اإلصالحي،) امليكانيكي 

أ يع قطع الديارات الخ)...
زنقة عبده) (، 7 (: املقر االأت اعي)

تجزئة خلفية ع ارة)7 )بطانة سال.

من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تأسيدها النهائي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 
يناير جتنتهي في) 3)سيد 29.

الرأس ال):)22.222 )سرهم مجزأة)
سرهم) ( 22 222 )حصة من فئة) إ 4)
للحصة الواحدة،)مددسة جم نوحة)

كالتا ي):
522)حصة للديدة أسناي سعاس)
اصخرلقوي) للديد  حصة  ج522)

عبدالحكيم.
اإلسارة):)تم تعيين كل من الديدة)
اصخرلقوي) جالديد  سعاس  اسناي 
تأسيديين) ك ديرين  عبدالحكيم 
جخولت) محدجسة،) غي2  ملدة  للشركة 
للتصرف) الواسعة  الدلطات  له ا 
باسم الشركة في أ يع الحاالت بدجن)

جاأب إثبات سلطات خاصة.
امرباح) تحديد  بعد  (: امرباح)
لتكوين) (%5 تقتطع) الصافية 
ما عدا) الباقي  القانوني،) االحتياطي 
عليهم) يوزع  للشركاء) مغاير  قرار 

حدب نصيب كل منهم في الرأس ال.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحك ة 
رقم) تحت  يونيو) 222،) (3 بتاريخ)
رقم) التجاري  جالسجل  (36745

 .338  
بيان مختصر
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STE ABJI SERVICE
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITE A ASSOCIE UNIQUE

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 
تم) قد  بدال.) نوف 29) 222) ( 7
الخصائص) تح ل  شركة  تأسيس 

التالية):)
التد ية):

STE ABJI SERVICE
الهدف االأت اعي):)

مطبعة.
تاأر في مواس االعالميات.

تاأر.
  22.222 (: الشركة) املال  رأس 
سرهم) ( 22 حصة) ( 222 سرهم)

للحصة.

الديدة ابجيج كوتر222 )حصة.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.
شارع) (24 رقم) (: االأت اعي) املقر 
اممي2 سيدي مح د حي رشاس القرية)

سال.
التديي2):)الديدة ابجيج كوتر.)

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
سيد 29) (26 بتاريخ) بدال  (35222

.222 
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SOCITRABA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 
جمسجل) نوف 29) 222بالرباط  (8
للشركة) ( نوف 29) 222) ( 2 بتاريخ)
ذات) (SOCITRABA املد اة)
جاحد)) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 
جالكائن) سرهم  ( 22.222 جبرأس ال)
جفاء) اقامة  لبنان  زنقة  في  مقرها 

ع ارة)2 )مكتب ن )القنيطرة.
االستثنائي)) العام  الج ع  قرر 

للشركة ما يلي):
تفويت حصص اأت اعية):

22 )حصة من الديد بركي عزيز)
ا 4 الديد بركي هشام.

جتعيين) الدابق  املدي2  استقالة 
الديد بركي هشام ك دي2 أديد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية)) باملحك ة  الضبط 
بتاريخ) 222/  /22  بالقنيطرة 

تحت رقم)5662.
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 AOUAD ASSISTANCE
RABAT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
بشريك جاحد 

مــــؤرخ) عرفـــي  عـقـد  بــ ـقتضــــى 
في) جاملسجل  فـــي) 24/222/ 2)
تأسدت) بالرباط  (28/24/222 

الشركة ذات الخصائص التالية):)
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مدؤجلية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدجسة.

 AOUAD ASSISTANCE (: االسم)

RABAT)ذات املدؤجلية املحدجسة.)

الـهـدف االأــتـ اعـــــي):

سيارة اسعاف.
  22222 (: الــشركــــة) رأسـ ــال 

حصة) ( 222 إ 4) مقد ة  سرهـــــــم 

22 )سرهم للحصة) اأت اعية بقي ة)

موزعة ك ا يلي):

  222 الحق) عبد  عواس  الديد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املــدة)

التأسيس النهائــــــي.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيـــل.

املقــر االأت اعـــي):)ع ارة)32)شقة)
زنقة موالي اح د الوكيلي حدان) (8

الرباط.

التديـيــــــر):)الديد عواس عبد الحق.
التجــــــاري) بالسجــــل  التقييد  رقم 

. 5235 
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 FARKADI CASH شركة
ش.ذ.م.م.ش.ج

املقر االأت اعي : سجار جآلس منصور 

سيدي مح د لح ر سوق امربعاء 

الغرب

املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس 

سرهم،) ( 22.222 املحدجسة رأس الها)

امسا�شي) القانون  جضع  تم  جقد 

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  للشركة 

في) 2/222 /25،) الوحيد  للشريك 

م يزاتها هي كالتا ي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد.

FARKADI CASH(:(التد ية

املوضوع الرئي�شي):)تحويل امموال.
املقر االأت اعي):)سجار جآلس منصور)

امربعاء) سوق  لح ر  مح د  سيدي 

الغرب.

املدة):)22)سنة.
رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 

سرهم،) ( 22.222 مبلغ) في  الشركة 

حصة اأت اعية) ( 222 مقد ة إ 4)

من فئة)22 )سرهم للواحدة.

الشكل) عل4  الحصص  توزع 

التا ي):

سجارجالس) فرقاش  إبراهيم  الديد 
سوق) لح ر  مح د  سيدي  منصور 

امربعاء)الغرب)522)حصة اأت اعية.

سجار) الدعدي  املصطفى  الديد 

لح ر) مح د  سيدي  منصور  جالس 

حصة) (522 الغرب) امربعاء) سوق 

اأت اعية.

املج وع):)222 )حصة اأت اعية.

إبراهيم) ( الديد) تعيين  (: اإلسارة)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  فرقاش،)

الوطنية)GB 57562)ك دي2 الشركة.

املصطفى) الديد  تعيين  (: اإلسارة)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الدعدي 

GB 228727)ك دي2الشركة.

جقد تم اإليداع القانوني لقوانين)
بدوق) االبتدائية  باملحك ة  الشركة 

أكتوبر) بتاريخ)  ) الغرب،) امربعاء)

 222)تحت رقم)672.
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شركة صوفينور)-)لل حاسبة جاإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر االأت اعي):)زاجية شارع موالي عبد العزيز

جزنقة جاس املخازن رقم)5)ج)8)القنيطرة

الهاتف):) 2537.37.78.7

النقال):)28. 26.62.34.2

الفاكس):)2537.36.25.38

ONET CREATIVE شركة
ش.ذ.م.م

قفل تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم) ماي) 222) (25 يوم) بالقنيطرة 

تحديد ما يلي تبعا لل حضر.

 ONET شركة) تصفية  قفل 

.CREATIVE SARL

إبراء)املصفي.

رقم) التجاري  السجل  شطب 

.36322

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

سيد 29) 222  (2 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)82264.
للضبط جالنشر
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شركة صوفينور)-)لل حاسبة جاإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر االأت اعي):)زاجية شارع موالي عبد العزيز

جزنقة جاس املخازن رقم)5)ج)8)القنيطرة

الهاتف):) 2537.37.78.7

النقال):)28. 26.62.34.2

الفاكس):)2537.36.25.38

SMINA’S BUSINESS شركة
ش.ذ.م.م ش.ج

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

نوف 29) فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة،)

 SMINA’S  222،)تم تأسيس شركة)

BUSINESS)ش.ذ.م.م ش.ج.

شارع (26 (: االأت اعي)  املقر 

الرضوان) إقامة  ا  ع ارة  زرع  ابي 

مكتب رقم)7)القنيطرة.

الهدف االأت اعي):)

امشغال املتنوعة أج البناء.

امحداث.

التجارة.

الع ليات) كل  عامة  جبصفة 

لها) التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 

من) جالتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املداه ة في تن ية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الديدة) (: إ 4) أسند  التديي2 

مناصرة ياس ين.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 

يناير إ 4) 3)سيد 29 من كل سنة.

رأس املال حدس في مبلغ):)22.222  

حصة) ( 222 إ 4) مقد ة  سرهم،)

سدس) للواحدة،) سرهم  ( 22 بقي ة)

اكتتابها جتوزيعها كالتا ي):

  222 ياس ين) مناصرة  الديدة 

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة جقيد)

تحت) بالقنيطرة  التجاري  بالسجل 
رقم)65 63)بتاريخ)5 )نوف 29) 222.

من أأل املدتخرج جاإلشارة

-)صوفينور)-
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شركة صوفينور)-)لل حاسبة جاإلعالميات

ش.ذ.م.م
املقر االأت اعي):)زاجية شارع موالي عبد العزيز

جزنقة جاس املخازن رقم)5)ج)8)القنيطرة

الهاتف):) 2537.37.78.7

النقال):)28. 26.62.34.2

الفاكس):)2537.36.25.38

REALTIME TRADING شركة
ش.ذ.م.م

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

نوف 29) 222،) (5 بتاريخ) بالقنيطرة،)

 REALTIME شركة) تأسيس  تم 

TRADING)ش.ذ.م.م ش.ج.

اسريس) شارع  (: االأت اعي) املقر 

إقامة) الرح ان  عبد  جموالي  امك29 

ياس ين بوتيك رقم)37)القنيطرة.

الهدف االأت اعي):)

أج) املختلفة  جامشغال  التجارة 

البناء.

الع ليات) كل  عامة  جبصفة 

لها) التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 

من) جالتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املداه ة في تن ية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الديد لشكر) (: التديي2 أسند إ 4)

موالي عبد سالم جبل غار رشيد.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 

يناير إ 4) 3)سيد 29 من كل سنة.
رأس املال حدس في مبلغ):)22.222  

حصة) ( 222 إ 4) مقد ة  سرهم،)

سدس) للواحدة،) سرهم  ( 22 بقي ة)

اكتتابها جتوزيعها كالتا ي):

عبد) موالي  لشكر  الديد  الديد 

سالم)522)حصة.

الديد باملغار رشيد)522)حصة.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الجهوي) املركز  لدى  القانوني 
لالستث ار جالية الرباط سال القنيطرة)
بالقنيطرة) التجاري  السجل  جقيد 
فاتح) بتاريخ  (63382 رقم) تحت 

سيد 29) 222.
من أأل املدتخرج جاإلشارة

-)صوفينور)-
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GU’TIF
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
يقدر رأس الها ب : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي :  2، ساحة أبو 

بكر الصديق، شقة رقم 8، أكدال، 
الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 
بتاريخ) جمسجل  نوف 29) 222،) (22
22)نوف 29) 222)قرر شركاء)الشركة)

ما يلي):
تغيي2 املقر االأت اعي للشركة من)
العنوان) إ 4  أعاله  املذكور  العنوان 

التا ي):
املركز التجاري رياض،)املحل رقم)

28،)حي الرياض،)الرباط.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ)3 )سيد 29) 222،)تحت رقم):)

 . 2252 
السجل التجاري رقم):)44253 .

77 P

A & F MINES ET CARRIERES
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
جذات شريك جحيد

يقدر رأس الها ب : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي : الرقم 4، زنقة جاس 
زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم 7

 أكدال، الرباط 
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 
في جمسجل  نوف 29) 222) ( 2 
23)نوف 29) 222،)تم تأسيس شركة)

تح ل الخصائص التالية):

 A( &( F( MINES( ET (: التد ية)
CARRIERES

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) جذات  محدجسة  مدؤجلية 

جحيد.
الهدف االأت اعي):)

مدتغل لل قالع.
استخراج املعاسن.

مقاجل في البناء.
سرهم) ( 22.222 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة.)
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.
يناير) فاتح  من  (: املالية) الدنة 
سيد 29 من كل سنة ما عدا) إ 4) 3)
الدنة امج 4 تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إ 4) 3)سيد 29.
زنقة) (،4 الرقم) (: االأت اعي) املقر 
جاس زيز،)الطابق الثالث،)الشقة رقم)

7،)أكدال،)الرباط.
اهنص،) ع ر  الديد  (: التديي2)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
في) جحيد  ك دي2  (AB 78385 رقم)

الشركة،)ملدة غي2 محدجسة.
توزيع امرباح):)من امرباح الصافية)
تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

جالباقي يوزع بين الشركاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (8 بتاريخ)

. 22462
RC(N°(:(156489
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NEW WAY PHARMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

يقدر رأس الها ب : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي : الرقم  6، املحل 
رقم  ، حي العلويين، زنقة الالسقية

ت ارة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 
في جمسجل  أكتوبر) 222) (25 
5 )نوف 29) 222،)تم تأسيس شركة)

تح ل الخصائص التالية):

NEW WAY PHARMA(:(التد ية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مدؤجلية محدجسة.
الهدف االأت اعي):)

الطبية) امأهزة  إنتاج 
جمدتحضرات التج يل.

تاأر مدتورس جمصدر.
سرهم) ( 22.222 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 
22 )سرهم للحصة.)

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) الدنة 
سيد 29 من كل سنة ما عدا) إ 4) 3)
الدنة امج 4 تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إ 4) 3)سيد 29.
املقر االأت اعي):)الرقم) 6،)املحل)
رقم) ،)حي العلويين،)زنقة الالسقية،)

ت ارة.
التديي2 ملدة غي2 محدجسة):)كل من)
الديد يوسف لحلو،)الحامل لبطاقة)
(،A72 722 رقم) الوطنية  التعريف 
جالديدة نجالء)بليل،)الحاملة لبطاقة)
.BJ387327(التعريف الوطنية رقم

توزيع امرباح):)من امرباح الصافية)
تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

جالباقي يوزع بين الشركاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بت ارة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (2 بتاريخ)

.6276
RC(N°(:(134867
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HASSOUN DISTRIBUTION
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تاريخ)8)نوف 29) 222)قد تم تأسيس)

شركة تح ل الخصائص التالية):
 HASSOUN (: التد ية)

DISTRIBUTION SARL AU
سرهم) ( 22.222 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 
22 )سرهم للحصة.)

حدون) للديدة  حصة  ( 222

سناء.

النشاط االأت اعي للشركة):

توزيع املنتوأات الغذائية جأسجات)

املنتوأات) جأ يع  التنظيف  جمواس 

املكتبية.

جراقة جأع ال مختلفة.

املقر االأت اعي):)ع ارة)32)الشقة)
8)زنقة اح د الوكيلي حدان الرباط.

تديي2 الشركة من طرف):)الديدة)

حدون سناء.
التجاري) بالسجل  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحك ة 

3 )سيد 29) 222.
رقم السجل التجاري):)56562 .
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STE SOLUBESTPRO
SARL AU

 3EME(ETAGE(N177 LOT

 CHIBH(AL(JAZIRA 1 SIDI(ALLAL

BAHRAOUI

ب قت�شى محضر الج ع العام غي2)

تم) نوف 29) 222) (25 العاسي بتاريخ)

إقرار ما يلي):

لشركة) االأت اعي  املقر  تحويل 

سولبدت برجمن الطابق الدفلي رقم)

سيدي) الجزيرة) ) شبه  تجزئة  ( 77
رقم) (3 الطابق) إ 4  البحراجي  عالل 

سيدي) الجزيرة) ) شبه  تجزئة  ( 77

عالل البحراجي.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

االبتدائية بتيفلت بتاريخ)3 )سيد 29)

 222)تحت رقم) 22 .
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STE RED BEST
SARL

 HAY(SAADA 1 N17 TIFLET, SIDI

ALLAL EL BAHRAOUI

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

الغي2 العاسي بتاريخ)  )نوف 29) 222 

تم إقرار ما يلي):
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من) اأت اعية  حصة  (522 بيع)

إ 4) الهرياني  ياسين  الديد  طرف 

جتعيين) املوساجي  خديجة  الديدة 

املوساجي) خديجة  الديدة  من  كل 

مدي2ان) الهرياني  ياسين  جالديد 

لشركة رسبدت.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

االبتدائية بتيفلت بتاريخ)3 )سيد 29)

 222)تحت رقم)222 .
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STE YK CONCEPT
SARL AU

بت ارة) مؤرخ  محضر  ب قت�شى 

بتاريخ)25)أغدطس) 222)تم ما يلي):

حل الشركة جتد ية فهد العدري)

لتصفية الشركة ب قرها االأت اعي.

باملحك ة) تم  القانوني  اإليداع 

نوف 29) ( 7 بتاريخ) بت ارة  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 686.
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STE GO PIZZA
SARL AU

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
بت ارة) مؤرخ  محضر  ب قت�شى 

جضع) تم  سيد 29) 222) (2 بتاريخ)

القوانين امساسية لشركة محدجسة)

املدؤجلية ذات امل يزات التالية):

املأكوالت) مطعم  (: الهدف)

الخفيفة،)بيتزيريا.

 C1-14 املحل) (2 أمل) (: املقر)

تامدنا.

ب ا) املال  رأس  حدس  (: املال) رأس 

قدره)22.222 )سرهم.

تدار الشركة من طرف) (: التديي2)

الديد ميلوس أبارة ملدة غي2 محدجسة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

ت ارة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ)2 )سيد 29) 222)رقم السجل)

التجاري)34885 )تحت رقم)2382.
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J-COOPERATIONS
 شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات شريك جاحد
رأس الها : 2.222  سرهم

املقر االأت اعي : زاجية زنقة مصطفى 
الرافي جزنقة طنجة، إقامة بالزجر 4 ، 

مكتب 7، القنيطرة
الج ع) محضر  ملداجلة  تبعا  (- ( 
استثنائيا) املنعقد  العاسي  العام 
بتاريخ)2)سبت 29) 222،)قرر الشريك)
 J-COOPERATIONS(الواحد لشركة

ش.م.م ذات شريك جاحد،)ما يلي):
لشركة) االأت اعي  املقر  تحويل 
من القنيطرة،) (J-COOPERATIONS
جزنقة) الرافي  مصطفى  زنقة  زاجية 
طنجة،)إقامة بالزجر)4 ،)مكتب)7)إ 4)
الرباط زنقة اجكي دن رقم)6،)الطابق)

امجل،)أكدال العا ي.
النظام) من  (4 فالفصل) جبالتا ي 

امسا�شي قد تم تغيي2ه.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
الضبط باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة)
يوم)6 )نوف 29) 222)تحت رقم)27 2  .

ب ثابة مقتطف جبيان
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YALE CAFE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة شريك جاحد

حرر) عرفي  عقد  ب قت�شى  (: أجال)
تم) نوف 29) 222،) (26 بتاريخ) بدال 
ذات) لشركة  امسا�شي  النظام  جضع 
جاحد) شريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات املبينة في ا يلي):
.YALE CAFE SARL AU(:(التد ية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة شريك جاحد.
مقهى،) (: هي) الشركة  من  الغاية 

قاعة شاي.
عامر) سكن،) بيتي  تجزئة  (: املقر)
قاسجس،) طريق  ال29اه ة،) (485 رقم)

سال الجديدة.
سنة) (22 حدست مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيدها النهائي.

  22.222 (: الج اعي) املال  رأس 
222 )حصة من فئة) سرهم قدم إ 4)

22 )سرهم،)ألها في اسم):
الديد ص وسي مح د.

تدي2 الشركة من طرف) (: اإلسارة)
الديد ص وسي مح د بصفته املدي2)

القانوني للشركة ملدة غي2 محدسة.
فاتح) بين  ما  (: الج اعية) الدنة 

يناير إ 4 متم سيد 29 من كل سنة.
ثانيا):)تم اإليداع القانوني باملحك ة)
سيد 29) (6 بتاريخ) بدال  االبتدائية 
 222)تحت رقم)37243)رقم السجل)

التجاري)23 35.
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RIAD EL MOUNTAZAH
 SARL

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

حرر) عرفي  عقد  ب قت�شى  (: أجال)
تم) نوف 29) 222،) ( 5 بتاريخ) بدال 
ذات) لشركة  امسا�شي  النظام  جضع 
امل يزات) ذات  املحدجسة،) املدؤجلية 

املبينة في ا يلي):
التد ية)):

.RIAD  EL  MOUNTAZAH SARL 
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
اإلنعاش) (: الشركة) من  الغاية 
البناء،) مختلفة،) أشغال  العقاري،)

التجارة.
سيدي) أمي2  شارع  (،24 (: املقر)

مح د،)حي الرشاس،)القرية،)سال.
سنة) (22 حدست مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيدها النهائي.
 548.222 (: الج اعي) املال  رأس 
5482)حصة من فئة) سرهم قدم إ 4)

22 )سرهم،)موزعة ك ا يلي):
 274222 الديد مح د الخرجبي)

سرهم)2742)حصة)؛
الديد ابوأ عة الغفرا ي)274222 

سرهم)2742)حصة.
تدي2 الشركة من طرف) (: اإلسارة)
بصفته) الخرجبي  مح د  الديدة 
ابوأ عة) جالديد  القانوني  املدي2 
ثاني للشركة) الغفرا ي بصفته مدي2 

ملدة غي2 محدجسة.

فاتح) بين  ما  (: الج اعية) الدنة 
يناير إ 4 متم سيد 29 من كل سنة.

ثانيا):)تم اإليداع القانوني باملحك ة)
سيد 29) (2 بتاريخ) بدال  االبتدائية 
 222)تحت رقم)37222)رقم السجل)

التجاري)35247.
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WASHIP
ش.م.م ش.ج

الرأس ال االأت اعي : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي : سانية الرباطي، 
زنقة املسجد االزهر، الرقم  6 ، 

سيدي مو�شى، سال
ب قت�شى))الج ع العام التأسي�شي)
تم) نوف 29) 222،) ( 2 بتاريخ) مؤرخ 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية محدجسة)

ذات شريك جاحد بامل يزات التالية):
 WASHIP شركة) (: التد ية)

ش.م.م ش.ج.
ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 
مدؤجلية محدجسة ذات شريك جاحد.
الهدف):)امشغال املختلفة جالبناء،)

الحدائق،)الطرقات،)التجارة.
: سانية الرباطي،  املقر االأت اعي)
الرقم  6 ،  االزهر،  املسجد  زنقة 

سيدي مو�شى، سال.
املدة : حدست مدة الشركة في 22 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيدها.
حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
  22.222 في  االأت اعي  الرأس ال 
حصة    222 عل4  مقد ة  سرهم 
22  سرهم للواحدة، موزعة  بقي ة 

عل4 الشكل التا ي :
  222 لعوينة  حلي ة  الديدة 

حصة ؛
املج وع 222  حصة.

التديي2  مه ة  أسندت   : التديي2 
إ 4 الديدة حلي ة لعوينة، ك دي2ة 
لشركة  محدجسة،  غي2  ملدة  جحيدة 

.WASHIP
امسا�شي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة حدب الفصل)26.25.
في) للشركة  القانوني  اإليداع   تم 
2)سيد 29) 222)تحت الرقم)37262.
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MY CAPPUCCINO
ش.م.م

الرأس ال االأت اعي : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي : إقامة نور 3، متجر 

رقم 2، طريق القنيطرة، سال
ب قت�شى))الج ع العام التأسي�شي)
تم) نوف 29) 222،) (23 بتاريخ) مؤرخ 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية محدجسة)

بامل يزات التالية):
 MY شركة) (: التد ية)

CAPPUCCINO)ش.م.م.
ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 

مدؤجلية محدجسة.
مطعم،) الشاي،) قاعة  (: الهدف)

التجارة.
 ،3 نور  إقامة   : االأت اعي) املقر 

متجر رقم 2، طريق القنيطرة، سال.
املدة : حدست مدة الشركة في 22 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيدها.
حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
  22.222 في  االأت اعي  الرأس ال 
حصة    222 عل4  مقد ة  سرهم 
22  سرهم للواحدة، موزعة  بقي ة 

عل4 الشكل التا ي :
الديد اشرف البالج 522 حصة ؛
الديد ح زة املدرسة 522 حصة ؛

املج وع 222  حصة.
التديي2 : أسندت مه ة التديي2 إ 4 
ح زة  جالديد  البالج  اشرف  الديد 
املدرسة، ك دي2ان جحيدان ملدة غي2 
.MY CAPPUCCINO محدجسة، لشركة
امسا�شي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة حدب الفصل)26.25.
في) للشركة  القانوني  اإليداع   تم 
2)سيد 29) 222)تحت الرقم)37266.
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شركة زد بركة كار
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد
رأس ال الشركة : 522.222 سرهم

العنوان :  62 الطابق امر�شي زنقة 
أبل توبقال،حي الدالم، سال

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�شى 
6 أبريل) 222):

أسهم) بتحويل  اإلذن  منح  تم 

الشركة املنفذة بتاريخ)4)مارس) 222 

من قبل الديد سهام بوهالل لصالح)

الديد الدغوري زكرياء.

في) بوهالل  سهام  الديدة  تقديم 

االستقالة من مهامها ك ديرة اعتباًرا)

من هذا اليوم جشكرها عل4 الخدمات)

التي قدمتها للشركة.

 ZD(جافق الشريك الوحيد لشركة

BRKA CAR AU)جحدس ما يلي):

ي نح الشريك الوحيد الديد زكرياء)

 CIN AS257 (صاحب الدغوري 

عبداملالك) الديد  إ 4  الصالحية 

 CIN AE88376 حامل) الدغوري 

اإلسارية) اإلأراءات  بج يع  ليقوم 

جفًقا لألحكام القانونية جالتنظي ية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بدال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ)2 )أغدطس) 222)تحت رقم)

. 423 
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STE CAFE 7MARS
SARL

 Résidence(Nada, Boulevars(my

Abdelaziz, Mag(n°3, Kénitra

إعالن عن بيع الحصص االأت اعية
جتعيين املدي2 جتحديث أصول 

الشركة
املؤرخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 

جاملسجل) نوف 29) 222) (23 بتاريخ)

بالقنيطرة) نوف 29) 222) (22 بتاريخ)

 RE222 22426583223 تحت رقم)

ج OR37586/222)قد قرر املداهم)

الوحيد للشركة):

االأت اعية) للحصص  كلي  بيع 

من الديد خرباش أح د إ 4 الديد)

الحبي�شي بوسلهام.

استقالة الديد خرباش أح د من)

تديي2 الشركة.

بوسلهام) الحبي�شي  الديد  تعيين 

التوقيع) مع  للشركة  جاحد  ك دي2 

االأت اعي.

تحديث أصول الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  جقد 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
بتاريخ) (82342  بالقنيطرة تحت رقم)

2)سيد 29) 222.
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STE SOTRACOTI
SARL AU

املنعقد) العام  الج ع  قرار  إثر 
 STE لشركة) سيد 29) 222) (22 يوم)
رأس الها) (SOTRACOTI SARL AU
(: االأت اعي) جمقرها  سرهم  ( 2.222 
شارع) الذهب،) جاس  حي  (، 2 رقم)

جملاس،)سال تقرر ما يلي):
تصفية الشركة.

مح د) النوايتي  الديد  إعالن 
مصطفى للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بدال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ)4)ف29اير) 222)تحت رقم)35222.
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 STE AARIBI DE TRAVAUX
DIVERS

شركة أعربي لألشغال املختلفة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 2.522.222 سرهم
 املقر االأت اعي : مكناس، ع ارة 

رقم 5 شقة رقم 2، تجزئة الدالم، 
شارع الزيتون، مرأان  

ص.ب 7 22 
السجل التجاري رقم 36425

تفويت للحصص االأت اعية عن 
طريق الهبة

تغيي2 بند رقم 6 جرقم 7 للنظام 
امسا�شي للشركة

تحويل الشكل القانوني للشركة
استقالة مدي2ي الشركة

تعيين مدي2 أديد للشركة
تغيي2 النظام امسا�شي للشركة

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
بتاريخ) للشركاء) العاسي   الغي2 
22)سبت 29) 222)ب كناس،)للشركة)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):

حصة اأت اعية) ( 2522 تفويت)

الحق) عبد  للديد  الهبة  طريق  عن 

 UC4 223(عريبي،)الحامل ل.ب.ت.ج رقم

عريبي،) مصطفى  الديد  لصالح 

.UC5825 (الحامل ل.ب.ت.ج رقم

للنظام) (7 جرقم) (6 تغيي2 بند رقم)

برأس ال) املتعلق  للشركة  امسا�شي 

الشركة جبالحصص االأت اعية.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

إ 4 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

بشريك جاحد بعد تفويت للحصص)

االأت اعية عن طريق الهبة لصالح)

الديد مصطفى عريبي.

عريبي) مصطفى  الديد  استقالة 

جالديد عبد الحق عريبي من منصبهم)

ك دي2ين للشركة.

تعيين الديد مصطفى عريبي مدي2)

أديد للشركة ملدة غي2 محدجسة.

امسا�شي) النظام  بنوس  تغيي2 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغي2ات)

لظهي2) (5.26 رقم) لقانون   )طبقا 

3 )ف29اير)227 ).

2)-)تم اإليداع القانوني باملحك ة)

نوف 29) ( 2 التجارية ب كناس بتاريخ)

 222)تحت رقم) 422)جرقم السجل)

التجاري)36425.
للخالصة جالنشر
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 STE DE GESTION FOOT

SALLE
شركة سج أدتيون فوت سال

 )-)ب قت�شى عقد عرفي ب كناس)

تأسيس) تم  أكتوبر) 222،) ( 3 يوم)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

م يزاتها كالتا ي):
أدتيون) سج  شركة  (: التد ية)

 STE DE GESTION سال) فوت 

.FOOT SALLE

الهدف):)املناقشة.

ع ارة) مكناس،) (: املقر االأت اعي)

الثاني،) الطابق  (،54 الشقة) سال،)

.I-1(4نخيل ملصل
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حدس) (: االأت اعي) الرأس ال 
في) للشركة  االأت اعي  الرأس ال 
  222 إ 4) مقد ة  سرهم  ( 22.222
22 )سرهم) حصة اأت اعية من فئة)

حرة نقدا مقد ة كالتا ي):
622)حصة) الديد مح د ملكي ب)

اأت اعية)؛
الديد جحيد زرجال ب)222)حصة)

اأت اعية)؛
الديد ح يد زرجال ب)222)حصة)

اأت اعية.
الديد) الشركة  يدير  (: اإلسارة)
الحامل ل ب.ت.ج رقم) مح د ملكي،)

GJ37845)ملدة غي2 محدجسة.
توقيع) رهن  الشركة  (: التوقيع)
الديد مح د ملكي،)الحامل ل ب.ت.ج)

.GJ37845(رقم
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تسجيلها.
امرباح) من  (%5 تقتطع) (: امرباح)
لفائدة صندجق االحتياط القانوني،)
حدب) جيوزع الفائض عل4 الشركاء)
جاحد) لكل  امل لوكة  الحصص  عدس 

منهم.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحك ة)
التجارية ب كناس في)5)نوف 29) 222 
السجل) جرقم  (4765 رقم) تحت 

التجاري)48842.
للخالصة جالنشر
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STE MARINA PRESSING
شركة مارينا بريدنك

 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
بشريك جاحد

رأس الها : 52.222 سرهم
املقر االأت اعي : طنجة 2، شارع 
طانطان، ع ارة التجليل، إقامة 

صوفيا، متجر رقم  
رقم السجل التجاري 87485

الرفع من قي ة الرأس ال من 
52.222 سرهم إ 4 22.222 .  سرهم

تغيي2 النظام امسا�شي للشركة
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
غي2 العاسي بتاريخ)5 )نوف 29) 222،)
بطنجة) بريدنك«) »مارينا  لشركة)

تقرر ما يلي):

من) الرأس ال  قي ة  من  الرفع 
22.222 . )رسهم) 52.222)سرهم إ 4)
جذلك بزياسة)252.222. )سرهم جخلق)
حصص أديدة تم اكتتابها جتحريرها)

كاملة.
امسا�شي) النظام  بنوس  تغيي2 
للشركة التي لها عالقة بهذه التغي2ات)
لظهي2) (5.26 رقم) لقانون   )طبقا 

3 )ف29اير)227 ).
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحك ة التجارية بطنجة بتاريخ)
  2852 تحت رقم) سيد 29) 222) (2

جرقم السجل التجاري)87485.
للخالصة جالنشر
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STE SAMAH NEGOCE
شركة س اح نيكوص

 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
بشريك جاحد

رأس الها : 52.222 سرهم
املقر االأت اعي : طنجة 2، شارع 
طانطان، ع ارة التجليل، إقامة 

صوفيا، متجر رقم  
رقم السجل التجاري   2 8

الرفع من قي ة الرأس ال من 
52.222 سرهم إ 4 2.222.222  سرهم

تغيي2 النظام امسا�شي للشركة
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
غي2 العاسي بتاريخ)2 )نوف 29) 222،)
بطنجة) نيكوص«) »س اح  لشركة)

تقرر ما يلي):
من) الرأس ال  قي ة  من  الرفع 
52.222)سرهم إ 4)2.222.222 )رسهم)
جذلك بزياسة)2.252.222)سرهم جخلق)
حصص أديدة تم اكتتابها جتحريرها)

كاملة.
امسا�شي) النظام  بنوس  تغيي2 
للشركة التي لها عالقة بهذه التغي2ات)
لظهي2) (5.26 رقم) لقانون   )طبقا 

3 )ف29اير)227 ).
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحك ة التجارية بطنجة بتاريخ)
  2587 تحت رقم) سيد 29) 222) (2

جرقم السجل التجاري)  2 8.
للخالصة جالنشر
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STE LOUBABA
SARL

شركة لوبابا

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها : 452.222.  سرهم

املقر االأت اعي : مكناس، رقم  65 

مكرر، مرأان 3 

السجل التجاري رقم 33473

تفويت للحصص االأت اعية عن 
طريق الهبة

الرفع من قي ة رأس ال الشركة من 
452.222.  سرهم إ 4 5.222.222 سرهم

تحويل املقر االأت اعي للشركة
توسيع النشاط االأت اعي للشركة

استقالة مدي2ي الشركة
تعيين مدي2 أديد للشركة

تغيي2 النظام امسا�شي للشركة
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

7 )يونيو) غي2 العاسي للشركاء)بتاريخ)

 STE LOUBABA(222)لشركة لوبابا 

SARL،)تقرر ما يلي):

اأت اعية) حصة  ( 452 تفويت)

عن طريق الهبة للديد مح د زيدي،)

سال477 8   رقم  ل.ب.ت.ج  الحامل 

الحامل) لصالح الديد رشيد زيدي،)

ل.ب.ت.ج رقم سال322585.

452 )حصة اأت اعية عن طريق)

الحامل) زيدي،) مح د  للديد  الهبة 

لصالح) سال477 8 ) رقم  ل.ب.ت.ج 

الحاملة) زيدي،) عائشة  الديدة 

ل.ب.ت.ج رقم سال327372.

الرفع من قي ة رأس ال الشركة)

من)452.222. )سرهم إ 4)5.222.222 

سرهم جذلك بزياسة)3.552.222)سرهم)

اكتتابها) تم  أديدة  حصص  جخلق 

جتحريرها كاملة نقدا.

للشركة) االأت اعي  املقر  تحويل 

مكرر،) رقم) 65) مكتاس  (:  من)

مرأان)3)إ 4):)مكناس تجزئة املصل4،)

باب البطوي.

 توسيع النشاط االأت اعي للشركة):)

مركز) ح امات جرشاشات ع ومية،)

التج يل جقاعة للرياضة.

زيدي) مح د  الديد  استقالة 

منصبهم) من  زيدي  رشيد  جالديد 

ك دي2ين للشركة.

تعيين الديد رشيد زيدي،)الحامل)

مدي2) سال322585) رقم  ب.ت.ج  ل 

أديد للشركة ملدة غي2 محدجسة.

امسا�شي) النظام  بنوس  تغيي2 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغي2ات)

لظهي2) (5.26 رقم) لقانون   )طبقا 

3 )ف29اير)227 ).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

الضبط لدى املحك ة التجارية ب كناس)

بتاريخ)8)أكتوبر) 222)تحت رقم)4453 

جرقم السجل التجاري)33473.
للخالصة جالنشر
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CAFE NADABELLA
مقهى ندا بال

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم

 املقر االأت اعي : مكناس، رقم  ،  

الدوق البلدي، شارع فريد 

امنصاري، مرأان 2

رقم السجل التجاري : 48842

تفويت للحصص االأت اعية
إقرار شريك أديد للشركة
استقالة مدي2ي الشركة

تعيين مدي2 أديد للشركة
تغيي2 النظام امسا�شي للشركة

ب قت�شى))محضر الج ع العام غي2)

العاسي بتاريخ)7)سبت 29) 222،)لشركة)

مقهى ندا بال)CAFE NADABELLA)قد)

تقرر ما يلي):

تفويت)322)حصة اأت اعية للديد)

الحامل ل.ب.ت.ج رقم) ك ال سالجي،)

C334654)لصالح الديد ح يد زرجال،)

.D452234(الحامل ل.ب.ت.ج رقم

إقرار الديد ح يد زرجال،)الحامل)

شريك) (D452234 رقم) ل.ب.ت.ج 

تفويت) نتيجة  للشركة  أديد 

للحصص االأت اعية.



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25260

ملكي) مح د  الديد  استقالة 

منصبه ا) من  سالجي  ك ال  جالديد 

ك دي2ان للشركة.

تعيين الديد مح د ملكي،)الحامل)

ل.ب.ت.ج رقم)GJ37845)مدي2 جحيد)

للشركة جملدة غي2 محدجسة.

امسا�شي) النظام  بنوس  تغيي2 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغي2ات)

لظهي2) (5.26 رقم) لقانون   )طبقا 

3 )ف29اير)227 ).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية ب كناس يوم)7)أكتوبر) 222  

السجل) جرقم  (4438 رقم) تحت 

التجاري)48842.
للخالصة جالنشر
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STE GOFAR
شرك كوفار

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم

 املقر االأت اعي : مكناس، متجر 
رقم 2، إقامة ياس ينة  4 نهرج

رقم السجل التجاري : 53687

توسيع النشاط االأت اعي للشركة
تغيي2 النظام امسا�شي للشركة

ب قت�شى))محضر الج ع العام غي2)

أغدطس) (2 بتاريخ) للشركاء) العاسي 

 222)ب كناس لشركة)»شركة كوفار«)

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة تقرر)

ما يلي):

االأت اعي) النشاط  توسيع 

للشركة في):)تصنيع مواس التج يل.

امسا�شي) النظام  بنوس  تغيي2 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغيي2ات)

لظهي2) (5.26 رقم) لقانون   )طبقا 

3 )ف29اير)227 ).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية ب كناس بتاريخ)8)أكتوبر) 222  

السجل) جرقم  (4448 رقم) تحت 

التجاري)53687.
للخالصة جالنشر

99 P

SALHY FER
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 5.222.222  سرهم

مقرها االأت اعي : سجار ريش الغابة 
728 مرس الخي2 52 3 ، صخي2ات 

ت ارة
السجل التجاري رقم 52683 الرباط

الغي2) العام  الج ع  ب قت�شى  (- ( 
عاسي للشركاء)املنعقد بتاريخ)5 )نوف 29)

 222)تم تقرير ما يلي):
املال) رأس  زياسة  عل4  املوافقة 
سرهم) (5.222.222 ب بلغ) الشركة 
  22 بقي ة) حصة  (52.222 بتكوين)

سرهم للحصة الواحدة موزعة بين):
 25.222 الديد صالحي مح د ب)

سرهم)؛
الديد صالحي فيصل ب)25.222 

سرهم.
جنتيجة لذلك سي2تفع رأس املال)
إ 4) سرهم  ( 5.222.222 الشركة من)

22.222.222)سرهم.
أسا�شي) نظام  تحديث  إعاسة 

أديد للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 29) 222  ( 3 بتاريخ) بالرباط 

تحت الرقم)22524 .
خالصة جبيان املدي2
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SAGMEI
تعيين مدي2

ب قت�شى محضر عام عاسي) (- ( 
بتاريخ فاتح سيد 29) عقد استثنائيا 
ذات) الشركة  شركاء) قرر  (،222 
بأسفي) مقرها  املحدجسة،) املدؤجلية 
شارع الشهيد عبد العا ي بن شقرجن،)

ما يلي):
أغو) ر�شى  مح د  الديد  تعيين 
)البطاقة الوطنية)H422658))ك دي2)

ثاني للشركة.
2)-)تم الوضع القانوني لدى كتابة)
الضبط باملحك ة االبتدائية بأسفي)
بتاريخ)2)سيد 29) 222)تحت رقم)2626 
جسجل بالسجل التجاري رقم)    .

مقتطف قصد اإلشهار
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appt(7

Avenue(Agadir(GUELMIM

Tél(:(0528(77(18(63

شركة داركوم تيك
تعديل

طبقا ملداجالت الج ع العام الغي2)

تم) أكتوبر) 222) ( 8 العاسي بتاريخ)

تقرير ما يلي):

قرر الديد اسموشان مح د بيع)

حصة) (522 في) امل ثلة  حصته  كل 

للديد توفيق مصطفى.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 

إ 4) املحدجسية  مدؤجلية  شركة  من 

مدؤجلية املحدجسية ذات شريك جحيد.

عن) جاملدؤجل  الوحيد  املدي2 

اإلمضاء)هو الديد توفيق مصطفى.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

كل يم) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  سيد 29) 222) (6 بتاريخ)

.222 /422
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appt(7

Avenue(Agadir(GUELMIM

Tél(:(0528(77(18(63

شركة ام زكرياء
تعديل

طبقا ملداجالت الج ع العام الغي2)

تم) نوف 29) 222) ( 2 العاسي بتاريخ)

تقرير ما يلي):

قبل) الشركة  نشاط  توقيف 

امجان.

خديجة) الحيان  الديدة  تعيين 

ك صفية للشركة.

إ 4) التصفية  عنوان  تثبيت 

العنوان االأت اعي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

كل يم) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  سيد 29) 222) (6 بتاريخ)

.222 /432
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GOLDEN SECURITY
حل الشركة

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
  4 بتاريخ) الذي عقد ب قر الشركة 
فيه) قرر  جالذي  سبت 29) 222،)

الشركاء)ما يلي):
.GOLDEN SECURITY(حل الشركة

الناأمي) يحيى  الديد  تد ية 
ك صفي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
سيد 29) ( 3 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222)تحت رقم)8 226 .
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NG BTP
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�شى 
22))نوف 29)) 222)تم تأسيس شركة)
ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي تح ل)

الخصائص التالية)):
.NG BTP(:(التد ية

.SARL(:(الصفة القانونية(
الهدف االأت اعي:)

مقاجل أع ال مختلفة جالبناء)؛
أع ال الت2ميم جإعاسة البناء)؛

املباني.
رأس ال الشركـة):)22.222 )سرهم))
فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة) ( 22
بين الشركاء)عل4 الشكل التا ي):))))))))))))

الديد حدن البصري)522)حصة)؛)
الديد أدين عبي2)522)حصة.

املدة):)22)سنة اساء)من التأسيس)
السجل) جضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 املقر اإلأت اعي):)ع ارة)58)الشقة ا)3 

شارع جاس سبو أكدال الرباط.
املدي2):)الديد حدن البصري.)

التجاري)) بالسجل  التقييد  رقم 
. 56532
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25261 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

HOBET IMEX
 SARL

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
االستثنائي))املنعقد))بتاريخ)2)سيد 29)

 222)تم ما يلي):
تعيين الديد كريم بنعزجز))ك دي2)

أديد للشركة.
القانوني لدى كتابة) جتم االيداع 
الضبط باملحك ة التجارية في الرباط)
تحت رقم) سيد 29) 222) ( 3 بتاريخ)

. 226 4
106 P

MAG’EVENTS
SARL AU

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بالرباط))
4 )سبت 29) 222))تم تأسيس شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة شريك جحيد)

لها الخصائص التالية):
املشوسي) الديدة  (: الشريك) (- ( 
التعريف) لبطاقة  حاملة  فوزية،)
مغربية) (،K 8668 (رقم الوطنية 
تجزئة) ب  الداكنة  الجندية،)
رشد) ابن  حي  (28 الرقم) التقويصة 

ت ارة.)
(: االأت اعية) التد ية  (- (2

.MAG’EVENTS
3)-)الشكل القانوني):))شركة ذات)

مدؤجلية محدجسة شريك جاحد.
الغرض من الشركة) (: الهدف) (- (4

في املغرب):)
مخ9زة جحلويات)؛

مقهى جقاعة الشاي.)؛
م ون حفالت)؛

الع ليات) أ يع  عامة  جبصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أج غي2 مباشرة)
بالنشاط املشار إليه أعاله جالتي من)
تدعيم جتن ية نشاط) شأنها تدهيل،)
املداه ات) أ يع  جأيضا  الشركة،)
املباشرة أج غي2 املباشرة أيا كانت في)

مؤسدات ذات هدف م اثل.
الحدن) شارع  (: االأت اعي) املقر 
الثاني تجزئة برجفنصال رقم)2)املحل)

رقم)3)ت ارة.

مدة الشركة):)22)سنة ابتدءا من)

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

حدس) (: االأت اعي) الرأس ال 
سرهم) ( 22.222 رأس ال الشركة في)

فئة) من  حصة  ( 222 عل4) مقدم 

22 )سرهم))للحصة موزعة كالتا ي):

  222 فوزية) املشوسي  الديدة 

حصة.

التديي2):)عينت الديدة املشوسي)

التعريف) لبطاقة  حاملة  فوزية،)

ك دي2ة) (K 8668 (رقم الوطنية 

للشركة.

الدنة االأت اعية):)تبتدئ الدنة)

كل) من  يناير  فاتح  من  االأت اعية 

سنة جتنتهي في) 3)سيد 29 من نفس)

الدنة.))

بندبة) االحتفاظ  بعد  (: ( امرباح)

الباقي) ي نح  القانوني  لالحتياط  (%5

لصاحب الشركة.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني جالتسجيل بالسجل التجاري)

باملحك ة االبتدائية بت ارة تحت رقم)

34822 )بتاريخ)3)سيد 29) 222.
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TOP-ONE MAROC
SARL AU

ب قت�شى عقد عرفي مسجل بتاريخ)

البيضاء) بالدار  نوف 29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بشريك جاحد.

.TOP-ONE(MAROC(:(التد ية

أنواع) أ يع  تدويق  (: الهدف)

نجارة الخشب،)أع ال البناء.
القصر،) زنقة  ( 3 (: العنوان)
الطابق الخامس،)رقم)2 ،)املعاريف،)

الدار البيضاء.

الرأس ال):)حدس رأس ال الشركة)

في)22.222 )سرهم مقد ة إ 4)222  

للحصة) سرهم  ( 22 بقي ة) حصة 

الواحدة للديد الحدين الركيبي.

الديد) تعيين  تم  (: التديي2)

الحدين الركيبي ك دي2 للشركة ملدة)

غي2 محدجسة.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
 524625 رقم) تحت  البيضاء) الدار 

بتاريخ)2)سيد 29) 222.
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MATER-RED
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالرباط) نوف 29) 222) (32 بتاريخ)
املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بشريك جاحد.
.MATER-RED(:(التد ية

مواس) أنواع  أ يع  بيع  (: الهدف)
البناء،)نقل البضائع.

(،22 رقم) تجزئة غيثة،) (: العنوان)
ت ارة.

الرأس ال):)حدس رأس ال الشركة)
في)22.222 )سرهم مقد ة إ 4)222  
للحصة) سرهم  ( 22 بقي ة) حصة 

الواحدة للديد رضوان بوسأنويت.
التديي2):)تم تعيين الديد رضوان)
بوسأنويت ك دي2 للشركة ملدة غي2)

محدجسة.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
  34887 رقم) تحت  البيضاء) الدار 

بتاريخ)2 )سيد 29) 222.
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 ELECTRO CONSULT
MANAR

 S.A.R.L AU
جب وأب) (2222 يوليو) (24 بتاريخ)
عقد الج ع العام االستثنائي املسجل)
 2222 أغدطس) (24 بتاريخ) بالرباط 

قرر الشركاء)ما يلي):)
للشركة) التجاري  االسم  تغيي2 
 ELECTRO CONSULT ليصبح)

.MANAR

تفويت الديد لحدن بن الشيخ)

بالشركة) ي لكها  التي  حصة  (222 لـ)

  22 لفائدة الديد عبد االله برنو بـ)

سرهم للحصة الواحدة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

ا 4 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

بشريك جاحد.

استقالة الديد لحدن بن الشيخ)

من تديي2 الشركة جتعيين الديد عبد)

للشركة ملدة غي2) ( االله برنو ك دي2)

محدجسة.

للشركة) التجاري  النشاط  تغيي2 

»تاأر لوازم املكتب«)) بحذف نشاط)

شراء) (: التالية) االنشطة  جاضافة 

الهاتف،) مدتلزمات  بيع  جإعاسة 

إصالح أأهزة الك بيوتر جالهاتف.

تعديل البنوس) ،)3،)2،)6،)7)ج3   

من قانون الشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحك ة التجارية بالرباط بتاريخ)

4 )أكتوبر) 222)تحت رقم)8332  .
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EXCLUSIVE INVEST
SARL

RC 31759

االستثنائي) العام  الج ع  إطار  في 

لشركة)EXCLUSIVE INVEST)شركة)

بتاريخ) املنعقد  املدؤجلية  محدجسة 

8 )أكتوبر) 222)الكائنة ب رقم)  ،)

ساملة)2،)لعيايدة،)سال.

تداجل مداه وا الشركة باإلأ اع)

عل4 ما يلي):

تحيين القانون الداخلي للشركة.

است رارية الديد مصطفى زجفي،)

الديد مح د أمين بنغ وش جالديد)

هشام ساجسي ك دي2ين للشركة ملدة)

غي2 محدجسة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت) سيد 29) 222) (7 في) بالرباط 
رقم)37588.
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DOUTAGRI
SARL

العام) الج ع  ملقتضيات  تبعا 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  عاسي   الغي2 

2 )نوف 29) 222)ت ت املوافقة عل4):

مدي2) تفويض  جتجديد  تصديق 

الشركة.

حذف االستي2اس من هدف الشركة.

تحديث النظام امسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

6)سيد 29) 222)تحت رقم)823252.
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FIRST IMEX
SARL

تبعا ملقتضيات الج ع العام الغي2)

عاسي بتاريخ فاتح نوف 29) 222)ت ت)

املوافقة عل4):

من) الشركة  رأس ال  زياسة 

 2.222.222 إ 4) سرهم  ( .222.222

سرهم.

القانون) عل4  جاملوافقة  تحديث 

امسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

3)سيد 29) 222)تحت رقم)823288.
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AFRIC GREEN
SARL

العام) الج ع  ملقتضيات  تبعا 

الغي2 عاسي بالدار البيضاء)بتاريخ)2  

نوف 29) 222)ت ت املوافقة عل4):

مدي2) تفويض  جتجديد  تصديق 

الشركة.

تحديث النظام امسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)سيد 29) 222)تحت رقم)2 8222.
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TAHALA PLAST
SARL

تبعا ملقتضيات الج ع العام الغي2)
ت ت) نوف 29) 222) (8 بتاريخ) عاسي 

املوافقة عل4):
فقدان) رغم  الشركة  است رارية 

3/4)من رأس الها.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نوف 29) 222)تحت رقم)822428.
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LOUFID BUSINESS
SARL AU

تبعا ملقتضيات الج ع العام الغي2)
ت ت) سيد 29) 222) (6 عاسي بتاريخ)

املوافقة عل4):
حصة في ملك الديد) ( 222 بيع)
الديدة) لفائدة  اي ن  مح د  لوفيد 

اي ان بنعي�شي.
الديد) الشركة  مدي2  استقالة 

لوفيد مح د اي ن.
بنعي�شي) اي ان  الديدة  تعيين 

مدي2ة للشركة ملدة غي2 محدسة.
القانون) عل4  جاملوافقة  تحديث 

امسا�شي الجديد للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 
3 )سيد 29) 222)تحت رقم)82362.
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WEBHELP FES
SA

السجل التجاري بفاس رقم 42727
تعيين مفوض قانوني جتغيي2 

متصرف
I)-)ب وأب محاضر مجلس اإلسارة)
جالج ع العام لل داه ين املنعقدين)
لشركة) سبت 29) 222) ( 2 بتاريخ)
شركة مداه ة،) (»WEBHELP FES«
جبفاس،) سرهم،) (322.222 رأس الها)
ساحة) (،  2 امللكي،) الجيش  شارع 
الدباق،)فاس الجديد،)تقرر ما يلي):

للديد) القانوني  التفويض  إنهاء)
 MOHAMED بوشويرب) مح د 

.BOUCHOUIRAB

سجبار) اجكطاف  الديد  تعيين 
أندية) من  (،OCTAVE DUBAR

فرندية،)ك فوض قانوني للشركة.
الديد) استقالة  تأكيد 
 MOHAMED بوشويرب) مح د 
مهامه) من  (BOUCHOUIRAB

ك تصرف.
لوجين) فان  سيرك  الديد  تعيين 
Dirk VAN LEEUWEN،)من أندية)
هولندية ك تصرف أديد في الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بفاس) التجارية  املحك ة  ضبط 
رقم) تحت  سيد 29) 222) (8 بتاريخ)

.5552/222 
الرئيس
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APTIV SERVICES MAROC
SA

السجل التجاري بطنجة رقم 4527 
تعيين مدير عام منتدب للشركة

مجلس) محضر  ب وأب  (- (I
نوف 29) (3 بتاريخ) املنعقد  اإلسارة 
 APTIV SERVICES« لشركة) (222 
MAROC«)شركة مداه ة،)رأس الها)
83.222.222)سرهم،)جمقرها بطنجة،)
تقرر تعيين) (،7,5 كلم) طريق الرباط،)
 EOIN ميلداجني) بول  ايوان  الديد 
ايرلندي) (،Paul( MULDOWNEY
منتدب) عام  ك دير  الجندية،)

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بطنجة) التجارية  املحك ة  ضبط 
رقم) تحت  نوف 29) 222) (22 بتاريخ)

.248344
الرئيس
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APTIV SERVICES TANGER
SA

السجل التجاري بطنجة رقم 25 33
تعيين مدير عام منتدب للشركة

مجلس) محضر  ب وأب  (- (I
نوف 29) (3 بتاريخ) املنعقد  اإلسارة 
 APTIV SERVICES« لشركة) (222 
مداه ة، شركة  (»TANGER

)رأس الها)2.522.222 )اجرج،)جمقرها)
(،53 القطعة) تجزئة) ،) بطنجة،)
املنطقة الحرة للتصدير،)تقرر تعيين)
 EOIN ميلداجني) بول  ايوان  الديد 
ايرلندي) (،Paul( MULDOWNEY
منتدب) عام  ك دير  الجندية،)

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بطنجة) التجارية  املحك ة  ضبط 
رقم) تحت  نوف 29) 222) (22 بتاريخ)

.248343
الرئيس
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WEBHELP MULTIMEDIA
SA

السجل التجاري بفاس رقم 25837
تعيين مفوض قانوني جتغيي2 

متصرف
I)-)ب وأب محاضر مجلس اإلسارة)
جالج ع العام لل داه ين املنعقدين)
لشركة) سبت 29) 222) ( 2 بتاريخ)
(»WEBHELP MULTIMEDIA«
 322.222 شركة مداه ة،)رأس الها)
سرهم،)جمقرها بفاس،)6)محج القوات)
املدلحة امللكية،)زنقة اللة نزهة،)بالس)

عشاش،)أكدال،)تقرر ما يلي):
للديد) القانوني  التفويض  إنهاء)
 MOHAMED بوشويرب) مح د 

.BOUCHOUIRAB
سجبار) اجكطاف  الديد  تعيين 
أندية) من  (،OCTAVE DUBAR

فرندية،)ك فوض قانوني للشركة.
الديد) استقالة  تأكيد 
 MOHAMED بوشويرب) مح د 
مهامه) من  (BOUCHOUIRAB

ك تصرف.
لوجين) فان  سيرك  الديد  تعيين 
Dirk VAN LEEUWEN،)من أندية)
هولندية ك تصرف أديد في الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بفاس) التجارية  املحك ة  ضبط 
رقم) تحت  سيد 29) 222) (8 بتاريخ)

.555 /222 
الرئيس
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WEBHELP SERVICES
SA

السجل التجاري بفاس رقم 3 584
تعيين مفوض قانوني جتغيي2 

متصرف
I)-)ب وأب محاضر مجلس اإلسارة)
جالج ع العام لل داه ين املنعقدين)
لشركة) سبت 29) 222) ( 2 بتاريخ)
شركة) (»WEBHELP SERVICES«
مداه ة،)رأس الها)322.222)سرهم،)
مح د) محج  زاجية  بفاس،) جمقرها 

الحياني جحدين،)تقرر ما يلي):
للديد) القانوني  التفويض  إنهاء)
 MOHAMED بوشويرب) مح د 

.BOUCHOUIRAB
سجبار) اجكطاف  الديد  تعيين 
أندية) من  (،OCTAVE DUBAR

فرندية،)ك فوض قانوني للشركة.
الديد) استقالة  تأكيد 
 MOHAMED بوشويرب) مح د 
مهامه) من  (BOUCHOUIRAB

ك تصرف.
لوجين) فان  سيرك  الديد  تعيين 
Dirk VAN LEEUWEN،)من أندية)
هولندية ك تصرف أديد في الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بفاس) التجارية  املحك ة  ضبط 
رقم) تحت  سيد 29) 222) (8 بتاريخ)

.5552/222 
الرئيس

121 P

HYPER AGDAL
SARL

تعديالت قانونية
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
قرر) يونيو) 222) (32 يوم) املنعقد 

الشركاء)ما يلي):
املدبرة) إبراء) العام  الج ع  أعلن 

إبراء)تاما.
بيع) قبول  العام  الج ع  أعلن 
امسهم من طرف الديد فيصل بن)
 522 شقرجن للديدة سليلة شواس ل)
حصة بث ن)22 )سرهم للحصة أي ما)

مج وعه)52.222)سرهم.

بيع) قبول  العام  الج ع  أعلن 

امسهم من طرف الديدة نزهة سكاة)

452 )حصة) للديدة سليلة شواس ل)

ما) أي  للحصة  سرهم  ( 22 بث ن)

مج وعه)45.222 )سرهم.

بيع) قبول  العام  الج ع  أعلن 

امسهم من طرف الديدة ليل4 سكاة)

452 )حصة) للديدة سليلة شواس ل)

ما) أي  للحصة  سرهم  ( 22 بث ن)

مج وعه)45.222 )سرهم.

نتيجة للتغيي2ات الدالفة الذكر)

تم تحيين القانون امسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  جقد 

التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

تحت) نوف 29) 222) ( 7 بالرباط يوم)
رقم)2222  .

ملخص قصد النشر
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مزار أجسيت جاستشارات

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها):)522. 6.44)سرهم

مقرها االأت اعي):)زاجية شارع عبد املومن جزنقة)

كالفون،)الدار البيضاء

 MARRAKECH M AVENUE

BUSINESS CENTRE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ ب دينة)

ماي) 222،) ( 7 بتاريخ) مراكش 

املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة ذات الخصائص التالية):

 MARRAKECH M (: التد ية)

.AVENUE BUSINESS CENTRE

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

الهدف):)تهدف الشركة،)في املغرب)

ك ا في الخارج،)إ 4):

امع ال) مركز  بنشاط  القيام 

لهذا) املالزمة  الخدمات  جتقديم 

توفي2) أج  تأأي2  جالسي ا  النشاط،)

أج) االأت اعات  قاعات  أج  املكاتب 

املؤت رات أج املعدات املكتبية أج توفي2)

خدمات الدكرتارية أج لوحة املفاتيح

خدمات) أج  املحاسبة  خدمة  أج 

خدمات) املعلومات،) تكنولوأيا 

الهاتفية،) )االتصاالت  االتصاالت)

الفيديو،) مؤت رات  اإلنت2نت،)

خدمات ال29يد) املؤت رات عن بعد)،)

خدمات) أج  الكوندي2ج  الدريع،)

النقل،)جبشكل أعم،)أي خدمات قد)

يطلبها ع الء)مركز امع ال.

املشاركة املباشرة أج غي2 املباشرة)

تتعلق) قد  التي  الع ليات  أ يع  في 

بأحد) مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل 

طريق) عن  أعاله  املذكورة  امشياء)

الشركة حقوق  أج  عناجين   إنشاء)

الج عيات) أج  االندماج  ع ليات  أج  ( 

أج املشاركات أج غي2 ذلك.

الع ليات) أ يع  عامة،) جبصفة 

جاملالية) جالتجارية   الصناعية 

أج املنقولة أج العقارية املتعلقة بشكل)

مباشر أج غي2 مباشر ب وضوع الشركة)

ثانوي يداهم في) م اثل أج  أج ب�شيء)

تعزيز تطورها.

مدة الشركة):)22)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

شارع) (،M (: االأت اعي) املقر 

برجأك،)حي املنارة،)4222،)مراكش.

في) محدس  (: االأت اعي) الرأس ال 

  22 سرهم مقدم إ 4) ( 2.222 مبلغ)

للحصة) سرهم  ( 22 فئة) من  حصة 

طرف) من  بالكامل  مدفوع  الواحدة 

الشركاء):

  IWG GROUP HOLDING(شركة

22)حصة.

  UMBRELLA HOLDING II(شركة

2 )حصص.

الدنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

جتنتهي في) 3)سيد 29 من كل سنة.

الشركة،) ستدي2  (: التديي2)

طرف) من  محدسة  غي2  جملدة 

(،Lynsey( Ann( BLAIR الديدة)

يوم) مزساسة  الجندية،)  بريطانية 

مقي ة) (، 278 ماي) فاتح 

بللوكد بور جحاملة لجواز سفر رقم)

.5282283 2

(: اإليداع القانوني جالتسجيل) (- (II

تم اإليداع القانوني جتسجيل الشركة)

لدى املحك ة التجارية ملدينة مراكش)

بتاريخ)2)سيد 29) 222)حيث سجلت)

بالسجل التجاري لنفس املدينة تحت)

رقم)247 2 .
ب قت�شى مقتطف جبيان

مزار أجسيت جاستشارات
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ACEISPRIMA GROUP

SARL

تأسيس
املنعقد) العرفي  العقد  ب قت�شى 

نوف 29) 222)قد) (24 بالرباط بتاريخ)

املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة مواصفاتها كالتا ي):

 ACEISPRIMA (: التد ية)

.GROUP SARL

عل4) النيابة  (: االأت اعي) الهدف 

تجارية بأع ال  للقيام   الشركات 

)أج لالستث ار أج إسارة امجراق املالية)-)

مراقبة الشركات)-)هولدينغ.

 T(املقر االأت اعي):)قطاع) 2)بلوك

رقم)4)حي الرياض الرباط.

حدس) (: االأت اعي) الرأس ال 

(: في) للشركة  االأت اعي  الرأس ال 

  .222 عل4) موزع  سرهم  ( 22.222

حصة من فئة)22 )سرهم لكل حصة)

موزعة عل4 الشركاء)ك ا يلي):

الديد اح د اكريني):)522)حصة.

الديد مح د هشام حنون):)522 

حصة.

عهد تديي2 الشركة مع) (: التديي2)

االأت اعي ملدة غي2 محدسة) اإلمضاء)

إ 4 الديد مح د هشام حنون.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة)

3 )سيد 29) التجارية بالرباط بتاريخ)

 222)تحت رقم) 2262 .

124 P



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25264

REHAN YASMINE FASHION
SARL AU

تأسيس
 REHAN (: الشركة) اسم 

YASMINE FASHION SARL AU
االستي2اس   : االأت اعي  الهدف 

جالتصدير.
التجارة.

املقر االأت اعي : 8 إقامة الح د 
التجزئة 5 الشقة 77  ابن خلدجن 

عين عتيق ت ارة.
رأس ال الشركة : 2.222  سرهم 
مقد ة ل 22  حصة من فئة 22  
سرهم للحصة الواحدة لفائدة الديد 

موحد زكي.
التديي2 : موحد زكي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بت ارة  االبتدائية  املحك ة  لدى 

. 34837
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PUBLI AGRI
SARL

رأس الها 2.222  سرهم
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) تأسيس  تم  أكتوبر) 222)
امسا�شي لشركة محدجسة املدؤجلية)
(»PUBLI AGRI SARL« اسم) تحت 

ش.م.م هدفها كالتا ي):
الهدف):)تدبي2 االستغالل الفالحي.
شقة) (2 ع ارة) (: االأت اعي) املقر 

2 ،)محج الرياض،)الرباط.
الرأس ال):)2.222 )سرهم موزعة)
  22 22 )حصة قي ة كل حصة) إ 4)

سرهم كالتا ي):
 52 (: بلفقيه) الديد ر�شى مزيان 

حصة.
الديد ع ر عبا�شي):)52)حصة.
مج وع الحصص):)22 )حصة.

تم تعيين الديد) (: تديي2 الشركة)
ع ر) جالديد  بلفقيه  مزيان  ر�شى 
ملدة) للشركة  ك دي2ين  عبا�شي 
كامل) اعطائه ا  مع  محدسة  غي2 
الصالحيات حدب القانون امسا�شي)

للشركة.

22)سنة) :)مدة ع ر الشركة) املدة)
من تاريخ تأسيدها النهائي.

اإليداع القانوني):)تم إيداع امللف)
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط)
السجل) سيد 29) 222) فاتح  بتاريخ 

التجاري رقم)56272 .
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SO IZEL
SARL AU

رأس الها 2.222  سرهم
سجل تجاري 56543 

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات شريكة جاحدة

ت ت) أكتوبر) 222) بتاريخ)  )
لشركة) امسا�شي  النظام  صيـاغــة 
شركة) (،»SO IZEL SARL AU«
شريكة) ذات  املدؤجلية  محدجسة 
سرهم،    2.222 رأس الها  جاحدة، 
الريش  زنقة  زاجية  االأت اعي  مقرها 
 ،8 رقم  متجر  املوحدين،  جزنقة 

حدان، الرباط.
الشريكة الوحيدة : الديدة سعاس 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  له وز، 

رقم V87224 : ب 22  حصة.
النشاط التجاري : معهد التج يل 

- صالون لتصفيف الشعر.
غي2  ملدة  الشركة،  تديي2  فوض 
له وز  سعاس  للديدة  محدسة، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.V87224
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
بالرباط، تحت رقم 22622  بتاريخ 

3  سيد 29  222.
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SOCIETE MAK TITA
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

 2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب وأب 
تأسيس) تم  بفاس،) نوف 29) 222)
تبعا) املدؤجلية  محدجسة  شركة 

لل عطيات التالية):

.MAK TITA(:(التد ية
(- الزراعي) االستغالل  (: الهدف)

امع ال املختلفة)-)التجارة.
اقامة) بفاس  (: االأت اعي) مقرها 
 4 شقة) حشاس  فرحات  زنقة  (6 ليل)

الطابق)2)شارع الدالجي م.ج.
  22.222 في) محدجس  رأس الها 
سرهم املقد ة عل4)222 )سهم بث ن)

22 )سرهم للدهم الواحد.
املدة):)مدة املقاجلة محدجسة في)22 
السجل) في  تسجيلها  تاريخ  سنة من 

التجاري.
من) مدي2ة  املقاجلة  (: التديي2)
الحاملة) طرف الديد صالحي مكرم،)

.C428822(للبطاقة الوطنية رقم
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس تحت رقم)72522)من)
السجل التجاري ج رقم) 562/ 222 

بتاريخ)2 )سيد 29) 222.
للخالصة جاإلشارة)-)اإلسارة
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 MAROCAINE DES
 SERVICES TRAVAUX ET
EQUIPEMENT DIVERS

SARL AU
إعالن عن تغيي2

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
بتاريخ) بالرباط  املنعقد  االستثنائي 
قررت الشريكة) فاتح نوف 29) 222)
 MAROCAINE لشركة) الوحيدة 
 DES SERVICES TRAVAUX ET
 ،EQUIPEMENT DIVERS SARL AU

ما يلي :
تغيي2 النشاط االأت اعي بالنشاط 

التا ي : الحراسة.
 : ب  االأت اعية  التد ية  تغيي2 

.MASTED SARL AU
تحويل املقر االأت اعي للشركة إ 4 
زنقة عبد املومن مج ع الزاجية رقم 2 

حدان الرباط.
مالئ ة القانون امسا�شي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالرباط بتاريخ 2  نوف 29  222 تحت 

رقم 8225  .
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NEXA DEFENCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : 6 زنقة ضاية عوا، 

الطابق الرابع شقة رقم 6  أكدال، 

الرباط

الج ع) محضر  ملداجلة  تبعا  (- ( 

العام االستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح)

 NEXA« لشركة) سيد 29) 222،)

DEFENCE«)ش.م.م تقرر ما يلي):

تغيي2 التد ية االأت اعية لشركة)

لتصبح) ش.م.م  (NEXA DEFENCE

(»GLOBAL DEFENCE SYSTEMS«

ش.م.م.

النظام) من  (2 فالفصل) جبالتا ي 

امسا�شي قد تم تغيي2ه.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  سيد 29) 222) ( 3 يوم)

. 22588
ب ثابة مقتطف جبيان
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خبــيــر مـحــاسب)

أس الشركاء

2 4)شارع بورڭون،)الدار البيضاء

 PILLARS OF LIGHT

CONSULTING
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

شريك جحيد

رأس الها 2.222  سرهم 

مقرها االأت اعي : 4  زنقة أجالس 

بوزيري، شقة   ب، طي2ان / مبيلة، 

الرباط

السجل التجاري : 253. 5 

I)-)جفقا لقرارات الشريك الوحيد)

تقرر) مايو 222،) املنعقد بتاريخ) 3)

ما يلي):

طرف من  حصص  (5 تفويت) (-

شركة) إ 4  (Kevin( HOWSON

(،Frontier( Market( Ventures( LLC

Samuel( Chung- امل ثلة من طرف)

Sung(LAM)؛



25265 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

-)تحويل الشكل القانوني للشركة)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  إ 4 
امسا�شي) النظام  صياغة  جإعاسة 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-II  
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)26)سأن29) 222تحت)

رقم)22323 .
من أأل املدتخرج جاإلشارة

التديي2
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خبــيــر مـحــاسب)

أس الشركاء

2 4)شارع بورڭون،)الدار البيضاء

 LES GRANDES MARQUES
 ET CONSERVERIES

CHERIFIENNES REUNIES
LGMC « - SA «

شركة مجهولة االسم، رأس الها 
722. 65.78  سرهم

مقرها االأت اعي: 37 زنقة أيت 
باع ران الدار البيضاء
السجل التجاري:  632

العام) الج ع  ملحضر  جفقا  (- (I
  5 بتاريخ) املنعقد  عاسي  الغي2 
القرارات) اتخاذ  تم  أكتوبر 222،)

التالية:)
مال) رأس  بزياسة  اإلذن  (- ( 
سرهم) (25. 23.222 ب بلغ) الشركة 
إ 4) سرهم  ( 42.588.522 من) لرفعه 

722. 65.78 سرهم)؛))
االسارة) مجلس  ملحضر  جفقا  (- (II
تم) (، نون29) 222) (8 بتاريخ) املنعقد 

اتخاذ القرارات التالية):)
 )-)معاينة تحقيق الزياسة في رأس)
 25. 23.222 ب بلغ) الشركة  مال 
  42.588.522 من) لرفعه  سرهم 

سرهم إ 4)722. 65.78 سرهم؛
امسا�شي) القانون  تنديق  (- (2

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة) (– (III
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)
تحت) بتاريخ) 2/222 /27) البيضاء)

رقم)823426.
من أأل املدتخرج جاإلشارة

التديي2
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خبــيــر مـحــاسب)
أس الشركاء

2 4)شارع بورڭون،)الدار البيضاء

 MONT CORVO
  شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها   2.222  سرهم

املقر االأت اعي : 2  زنقة الحرية 
الطابق 3 الشقة 5 الدارالبيضاء

رقم السجل التجاري :  525.37 
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (-1
بالدار البيضاء)بتاريخ))22))نون29) 222 
لشركة) امسا�شي  النظام  جضع  ثم 
خصائصها) املدؤجلية،) محدجسة 

كالتا ي):
(: (MONT CORVO التد ية)

شركة محدجسة املدؤجلية.)
املوضوع):)ناسي متعدس الرياضات)

ج تاأر معدات رياضية.
2 )زنقة الحرية) (: املقر االأت اعي)

الطابق)3)الشقة)5)الدارالبيضاء.
يوم) من  ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التقييد بالسجل التجاري.
الرأس ال):)2.222 )سرهم مقد ة)
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 22 إ 4)
مدة) عل4  محررة  الواحدة،) للحصة 

خ س)5)سنوات ج مكتتبة كالتا ي):
الديد ع ر سخي�شي،)م تلك ل)42 

حصة
الديد مهدي البوح اسي م ثلك)

ل)42)حصة
قاسمي) اسريس  موالي  الديد 

م ثلك ل))42))حصة
املج وع):)22 )حصة.

اإلسارة):)يدي2 الشركة الديد ع ر)
سخي�شي ملدة ثالث سنوات.

الدنة االأت اعية:)من فاتح يناير)
إ 4) 3)سأن29 من كل سنة.

السجل التجاري):)رقم) 52537.
بكتــابة) القــانوني  اإليداع  تم  (-2
التجارية) املحك ة  لــدى  الضــبط 
سيد 29) ( 2 بـتاريخ) البيضاء) بالدار 

 222)تحت عدس)823.242. 
من أأل املدتخرج جاإلشارة

التديي2
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REYNAERS ALUMINIUM
استقالة مدبر

تعيين مدبرين أديدين
ب وأب الج عية العامة غي2) (- (I
أغدطس) ( 6 في) املنعقدة  العاسية 
 REYNAERS« شركة) فإن  (،222 
ذات) شركة  (،»ALUMINIUM
رأس الها) محدجسة  مدؤجلية 
22.222 )سرهم،)الكائن مقرها بالدار)
البيضاء))عين الدبع))3-2)ج)4،)م ر)
النشاطات) حضي2ة  الت2تر،) أشجار 
)السجل) ( 8 رقم) عن29  (- عكاشة)
(،(262253 البيضاء) الدار  التجاري 

قد):
الديدة) استقالة  سجلت  أ))
 Martine,( »مارتين،)ماريا ريجنارس«)
مهامها) من  ((Maria REIJNARS

ك دبرة)؛
بصفته ا) التعييين  قررت  ب))
مدبرين مع سريان املفعول ابتداء)من)
فاتح أكتوبر) 222)جملدة غي2 محدسة):
 Piero( سيلوشيا) بيي2ج  الديد 
أندية) من  (،(DELUCIA
الدفر) لجواز  الحامل  إيطالية،)
الداكن) (،YB5334627 رقم)
ميشلن) (2822 »أجليفتنتفدت«) 4،)

-)بلجيكا.
 Bert( أي2انكس) بي2ت  الديد 
أندية) من  (،(GEERINCKX
الحامل لجواز الدفر رقم) بلجيكية،)
»مولندت2ات«) الداكن) (،ES265 53
(- جافر) (- سان كاتيليجن) (286 (،62

بلجيكا.
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
3)سيد 29) 222)تحت رقم)823267.

املدبرجن
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU
MAROC

فتح فرع تابع بالداخلة
إن مجلس اإلسارة املجت ع في) (- (I
للشركة الحاملة فاتح مارس) 222،)

 SOCIETE FIDUCIAIRE« لتد ية) (

مداه ة) شركة  (،»DU MAROC
الكائن) سرهم،) ( .222.222 رأس الها)
مقرها بالدار البيضاء) 7،)زنقة عالل)

)السجل التجاري الدار) بن عبد هللا)

فرع) فتح  قرر  قد  (،( 757 البيضاء)

شارع العركوب رقم) (- تابع بالداخلة)

01-718،)بامل يزات التالية):

 SOCIETE« (: التد ية)

.»FIDUCIAIRE DU MAROC

.»SFM CONSEIL«(:(العالمة

شارع العركوب) (- الداخلة) (: املقر)
رقم)718-01.

القانونية،) االستشارة  (: الغرض)

الجبائية جالتدبي2ية.

القاسر) عبد  الديد  (: املدير)

البيضاء) بالدار  الداكن  بوخريص،)

)عين الذئاب))-)6 )تجزئة بعلبك.

باإليداعين) القيام  تم  (- (II

لدى) الضبط  بكتابة  القانونيين 

البيضاء) للدار  التجارية  املحك ة 

رقم) تحت  يوليو) 222) (5 بتاريخ)

لدى) الضبط  جبكتابة  (78545 

بتاريخ) بالداخلة  االبتدائية  املحك ة 

رقم) تحت  أغدطس) 222) (5

.222 / 364

تم قيد الفرع التابع بالسجل) (- (II

5)أغدطس) التجاري للداخلة بتاريخ)

 222)تحت رقم)2265 )من السجل)

التحليلي.
املدير
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 SOCIETE MAROCAINE
 DE COOPERATION

 PHARMACEUTIQUE -
COOPER PHARMA

تغيي2 طريقة م ارسة املديرية العامة
بتاريخ) مداجالت  ب وأب  (- (I

مجلس) فإن  (،2222 سيد 29) (8

 SOCIETE MAROCAINE« إسارة)

 DE COOPERATION

 PHARMACEUTIQUE( -( COOPER

مداه ة) شركة  (،»PHARMA



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25266

سرهم،) (274. 62.222 رأس الها)
البيضاء) 4،) بالدار  مقرها  الكائن 
)السجل) الديوري) مح د  زنقة 
5 226)،)قد) التجاري الدار البيضاء)
املديرية) م ارسة  طريقة  تغيي2  قرر 
عام،) مدير  سيتوالها  التي  العامة 
جلم تعد لرئيس مجلس اإلسارة صفة)

رئيس مدير عام.
II)-)القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحك ة التجارية للدار)
3)سيد 29) 222  بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)823266.
مجلس اإلسارة
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SARGA SURF CAMP
تفويت حصص الشركة

انسحاب شريك
 تعديالت تالزمية للنظام امسا�شي

I)-)يت2تب عن عقد تفويت حصص)
أن) يونيو) 222) (6 بتاريخ) الشركة 
 SARGA« لتد ية) الحاملة  الشركة 
SURF CAMP«)شركة ذات مدؤجلية)
سرهم،) ( 22.222 رأس الها) محدجسة 
شارع) (- بالداخلة) مقرها  الكائن 
)السجل) (،718-01 رقم) العركوب 
8775))أن الديدة) التجاري الداخلة)
  Mireillle((»مي2ييل سيلفي مالبوس«
  52 فوتت) قد  ((Sylvie( MALBOS
حصة التي كانت ت تلكها في الشركة)
إ 4 حدجس)75)حصة لكل جاحد لفائدة)
 OCEAN« الشركة الحاملة لتد ية)
VAGABOND HOLDING«)جالديد)
 Gérôme( سحيون«) لوك  »أي2جم 

Luc(SAHYOUN))الشريك.
غي2) العامة  الج عية  إن  (- (II
8)يونيو) العاسية للشركاء)املنعقدة في)

 222،)قد):
إليه) املشار  التفويت  سجلت  أ))

أعاله.
الديدة) انسحاب  عاينت  ب))
  Mireillle((»مي2ييل سيلفي مالبوس«

.(Sylvie(MALBOS
التالزمي) التعديل  قررت  ج))
من) جالدابع  الداسس  للفصلين 

النظام امسا�شي.

باإليداع) القيام  تم  (- (III
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ) للداخلة  االبتدائية  املحك ة 
رقم) تحت  سيد 29) 222) فاتح 

.222 / 244
املدبر
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 BUILDING CABANO
INTERNATIONAL

الغي2)) العام  الج ع  ب قت�شى 
يناير) ( (27 ( بتا ريخ) ( العاسي املنعقد)

 222،)تقرر))ما))يلي):
الديد) من  كل  حصص  تفويت 
اح يصة) جالديد  يونس  ازراحن 
فهد)) اح يصة  جالديد  أمين  مح د 
6222)سهم بقي ة)22 )سرهم للدهم)
ا 4) سرهم  (622.222 بقي ة) الواحد 
الديد) الجديد  الوحيد  الشريك 

ازراحن رضا.
)-استقالة جاعفاء)املدي2ين الديد)
اح يصة) جالديد  يونس  ازراحن 
أي ن جتعيين الديد اكني مح د أمين)

مدي2 ملدة غي2 محدجسة.)
تغيي2 الشكل القانوني للشركة إ 4)

شركة ذات الشريك الوحيد))
االسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
يوم) القانوني  اإليداع  تم 
        24668 ( رقم) ( تحت) ( (3/3/222 

لدى))املحك ة التجارية بالرباط.
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 BUILDING CABANO
INTERNATIONAL

الغي2)) العام  الج ع  ب قت�شي 
يناير) ( ( 2 ( بتاريخ) ( املنعقد) العاسي 

 222،)تقرر))ما))يلي):
الديد) حصص  ( كل) تفويت 
ازراحن رضا)6222)سهم بقي ة)22  
سرهم لدهم الواحد بقي ة)622.222 
الجديد) الوحيد  الشريك  إ 4  سرهم 

الديد اسراز عبد الجليل.
الديد) املدي2  جاعفاء) استقالة  (
اكني مح د أمين جتعيين الديد اسراز)

عبد الجليل مدي2 ملدة غي2 محدجسة.)

االسا�شي) القانون  تحديث  (
للشركة.

رقم)) ( تحت) ( القانوني) ( تم اإليداع)
لدى)) ( 3 352 التجاري) السجل 

املحك ة التجارية بالرباط.
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L’ATELIER DU VOYAGE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها االأت اعي 852.222 سرهم

املقر االأت اعي : 57، أون أوريس 
- حي غوتيي - الطابق امر�شي - الدار 

البيضاء
س.ت. : 22263 الدار البيضاء

تعديل القانون امسا�شي للشركة
 )-)ب قت�شى محضر الج ع العام)
نوف 29) 222،) (8 بتاريخ) االستثنائي 
املدؤجلية) ذات  الشركة  شركاء)
(،L’ATELIER DU VOYAGE(املحدجسة

قررجا ما يلي):
توافق القانون امسا�شي للشركة)

مع املاسة) )من القانون)32-96.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 
سيد 29) 222  (6 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)62 823.
للخالصة جالبيان

التديي2
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 LA MAISON DES
MERVEILLES

الرأس ال االأت اعي : 22.222  
سرهم

املقر االأت اعي : 45 شارع غاندي 
إقامة ياس ين الطابق امر�شي رقم 

35
يتض ن) عرفي،) عقد  ب قت�شى 
للشركة) االستثنائي  القرار  محضر 
بالدار) املنعقد  الذكر،) الدالفة 
نوف 29) (32 ج) (22 بتاريخ) البيضاء)

2222)تقرر ما يلي):
قراءة تقرير املصفي.

ت29ئ املصفي.
النطق بالتصفية النهائية للشركة.

املقت2حات) أ يع  عل4  التصويت 
التك يلية.

الذي) عرفي،) عقد  ب قت�شى 
الج عية) اأت اع  محضر  يتض ن 
املنعقدة بالدار) العامة غي2 العاسية،)
 2222 نوف 29) (22 بتاريخ) البيضاء)
جاملصرح من طرف املصفية تقرر ما)

يلي):
 LA«(بعد قرار الحل املبكر لشركة
(»MAISON DES MERVEILLES
غي2) العام  االأت اع  عن  الصاسر 
2222)جتعييني) 22)نوف 29) العاسي في)
نفده) االأت اع  هذا  قبل  من 
ك صفية،)أصرح بأن تصفية الشركة)

جكذلك ع لية امصول ت ت كالتا ي):
الحصيلة.

نتيجة التصفية.
تحقيق امصول.

رقم) التجاري  السجل  تحت 
.327225

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
 2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
سيد 29) 222)تحت رقم)722222.
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STE PRESSING PRO
SARL AU

تعديل قانوني الشركة
تلقاه) رسمي  عقد  ب قت�شى 
بتاريخ) العياسي  عث ان  امستاذ 
جاملسجل) سيد 29) 222،) فاتح 
سيد 29) 222،)ذي) (2 بأكاسير بتاريخ)
(: املداخيل) سجل  (: التالية) املراأع 
اممر) (،12067-0045141-2021
جصل) ج  عدس) 4222) باالستخالص 
(،222  22 8 2273 عدس) اإليداع 
للشركة) أديد  نشاط  اضافة  تم 
االت) جتصدير  استي2اس  في  مت ثل 
املواس) جأ يع  جالتجفيف  التصبين 

املتعلقة بنشاط الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
بأكاسير بتاريخ)3)سيد 29) 222،)تحت)

رقم)27547 .
142 P
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AUREOLE FLORALE
SARL AU

راس الها االأت اعي : 22.222  

سرهم

ع ارة 32 شقة 8 زنقة موالي اح د 

الوكيلي حدان الرباط

تأسيس رشكة
أكتوبر) (28 عرفي) عقد  ب قت�شى 

نوف 29) (2  222،)مسجل بالرباط في)

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  (222 

جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

جالتي تح ل الخصائص التالية):

.AUREOLE FLORALE(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املدؤجلية املحدجسة))ش م).

أشغال) (: االأت اعي) الهدف 

جالبدتنة جامشغال الع ومية) البناء)

جالتجارة.
  22.222 (: الشركة) راس ال 

سرهم.

من) ابتداءا  سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم) ع ارة  (: االأت اعي) املقر 
زنقة موال اح د) (،8 الشقة رقم) (،32

الوكيلي حدان الرباط.

اس اعيل) الديد  (: التديي2)

العشاق.

ب حك ة) تم  القانوني  اإليداع 

تحت) سيد 29) 222،) (7 الرباط يوم)
رقم)2276 .
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االستاذة نائلة فا�شي فهري موثقة بالرباط

 2)ساحة أبو بكر الصديق شارع فال جلد ع ي2)

أامع بدر

الهاتف):)2537772746

شركة ريكستون
ش م م

لدى) توثيقي  عقد  ب قت�شى 

موثقة) فهري  فا�شي  نائلة  امستاذة 

العام الج ع  ملحضر  بالرباط 

)االستثنائي املنعقد بتاريخ)2)سيد 29)

م) م  ش  ريكدتون  لشركة  (،222 
سرهم) ( 22.222 رأس الها االأت اعي)

بالرباط) يوأد  االأت اعي  مقرها 

أكدال)72)شارع ابن سينا الشقة رقم)

8،)تقرر ما يلي):

الشوم) املرحوم فهد  اشهاس جفاة 

له) امل لوكة  حصة  (522 جتقديم)

لفائدة جرثته حدب عقد اإلراثة جهم:

الديدة سناء)بولغالغ)64)حصة.

االندة كنزة أنشوم)22)حصة.

الديد سليم انشوم)82 )حصة.

الديد مح د أنشوم)23)حصة.

الديدة لطيفة انجيم)83)حصة.

أديدة) مشاركة  مدي2ة  تعيين 

الديدة سناء)بولغالغ الشركة ملزمة)

املنفصل) بالتوقيع  صحيح  بشكل 

محد املديرين املشاركين أج لالخر.

تغيي2 القانوني امسا�شي املضاف.

مالئ ة القانون امسا�شي للشركة.

تفويض الصالحية امل نوحة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجاري لدى كتابة الضبط باملحك ة)

2)سيد 29) في) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)22526 .
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STE AL MOUAATAZ TRANS
SARL AU

الرأس ال : 22.222  سرهم

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات شريك جاحد

بتيفلت) عرفي  عقد  ب قت�شى 

جضع) تم  نوف 29) 222،) (22 بتاريخ)

ذات) لشركة  االسا�شي  القانون 

شريك) ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

جاحد ذات الخصائص التالية):

 AL (: االأت اعية) التد ية 

.MOUAATAZ TRANS

نقل البضائع) (: الهدف االأت اعي)

لحداب الغي2.

أشغال مختلفة أج البناء.
حي) ( 22 رقم) (: االأت اعي) املقر 

النصر سيدي عالل البحراجي.

املدة االأت اعية):)22)سنة ابتداء)
من تاريخ تأسيدها.

حدس) (: االأت اعي) الرأس ال 
  22.222 مبلغ) في  الشركة  رأس ال 
سرهم موزع عل4)222 )حصة من فئة)

22 )سرهم للحصة جزعت ك ا يلي):
الديد هالل قباسي)222 )حصة.

الدنة االأت اعية):)تبدأ من فاتح)
يناير إ 4) 3)سيد 29 من كل سنة.

تم تعيين الديد هالل) (: التديي2)
غي2) ملدة  للشركة  ك دي2  قباسي 

محدجسة.
تم إيداع السجل التجاري ب كتب)
الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت)
4 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

.222
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أنيس ف ك
تأسيس

نوف 29) 222،) فاتح  بتاريخ 
مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
جذات) جاحد  بشريك  محدجسة 

املواصفات التالية):
التد ية):)أنيس ف ك.

املوضوع):)بيع مواس البناء.
مقاجل أشغال متنوعة جبناء.

كراء)امماكن الع ومية جالخاصة.
حي الرشاس رقم) (: املقر االأت اعي)

622)مج وعة)3)تيفلت.
سنة ابتداءا من تاريخ) (22 (: املدة)

اإلنجاز النهائي.
  2.222 (: االأت اعي) الراس ال 
  22 22 )سهم من) سرهم مقد ة ل)

سرهم للدهم.
22 )سهم لفائدة الشريك الوحيد)

مح د الفقي2.
مح د) طرف  من  الشركة  تديي2 

الفقي2 ملدة زمنية غي2 محدسة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت)
تحت رقم) نوف 29) 222،) (23 بتاريخ)

.278
السجل التجاري رقم)287 .
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أبراج ا م س 
تأسيس

تم) نوف 29) 222) فاتح  بتاريخ 

مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة جذات املواصفات التالية):

التد ية):)أبراج أ م س.

املوضوع):)أ يع أشغال الجبس.

مقاجل أشغال متنوعة جبناء.

الرشاذ) حي  (: االأت اعي) املقر 
مج وعة)2)رقم)423)تيفلت.

تاريخ) من  ابتدا  سنة  (22 (: املدة)

اإلنجاز النهائي.

  22.222 (: االأت اعي) الرأس ال 

سرهم مقد ة إ 4)22 )سهم من)22  

سرهم للدهم.

52)سهم لفائدة الشريك احدايني)

اح د.

52)سهم لفائدة الشريك احدايني)

الحدن.

تديي2 الشركة من طرف احدايني)

اح د ملدة زمنية غي2 محدسة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

بالخ يدات بتاريخ)7)سيد 29) 222،)
تحت رقم) 28)رقم السجل التجاري)

. 225
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االستاذة نائلة فا�شي فهري موثقة بالرباط

 2)ساحة أبو بكر الصديق شارع فال جلد ع ي2)

أامع بدر

الهاتف):)2537772746

شركة ريكستون
ش م م

جهب حصص اأت اعية
لدى) توثيقي  هبة  عقد  ب قت�شى 

موثقة) فهري  فا�شي  نائلة  امستاذة 

سيد 29) (2 بتاريخ) املنعقد  بالرباط 

أنشوم) مح د  الديد  فان  (،222 

جالديدة لطيفة أنجيم جهبوا أ يع)

حصة) ( 66 في) املت ثلة  حصصهم 

لشركة) لهم  امل لوكة  اأت اعية 
ريكدتون ش م م رأس الها االأت اعي)

االأت اعي مقرها  سرهم  ( 22.222
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شارع ابن) (72 يوأد بالرباط أكدال) (
سينا الشقة رقم)8،))جاملؤساة بالكامل)
املرتبطة) االأت اعية  الحقوق  جكذا 

بذلك لفائدة أحفاسهم.
االندة كنزة أنشوم)28 )حصة.

الديد سلي ان انشوم)32)حصة.
لدى) توثيقي  عقد  ب قت�شى 
موثقة) فهري  فا�شي  نائلة  امستاذة 
العام) الج ع  ملحضر  بالرباط 
سيد 29) (2 االستثنائي املنعقد بتاريخ)
م) م  ش  ريكدتون  لشركة  (222 
سرهم) ( 22.222 رأس الها االأت اعي)
بالرباط) يوأد  االأت اعي  مقرها 
أكدال)72)شارع ابن سينا الشقة رقم)

8،)تقرر ما يلي):
االستدعاء) طريقة  عل4  املوافقة 

للج ع.
تبليغ عقد الهبة جاشهاس التقديم)

الجديد لرأس ال االأت اعي.
الديد فالطي2 بانتاني)522)حصة.
الديدة سناء)بولغالغ)64)حصة.
االندة كنزة انشوم)8 2)حصة.

 2 8 انشوم) سلي ان  الديد 
حصة.

املج وع):)222 )حصة.
تغيي2 القانون امسا�شي املضاف.

مالئ ة القانون امسا�شي للشركة)
الجديدة.

تفويض الصالحية امل نوحة.
بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجاري لدى كتابة الضبط باملحك ة)
2)سيد 29) في) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)22526 .
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STE SROU CARRIERES
SARL

العدة جاس سرج مركز تغدالين، 
خنيفرة

غي2) اأت اع  محضر  ب قت�شى 
تم) سيد 29) 222،) (2 بتاريخ) عاسي 

اتخاذ القرارات التالية):
حصة) (48222 تفويت) (: القرار) )
العربي) بوكلو  الديد  حصص  من 

لفائدة الديد بوكلو عاسل.

استقالة الديد بوكلو) (: (2 القرار)
للشركة) ك دي2  منصبه  من  العربي 
مدي2ا) عاسل  بوكلو  الديد  جتعيين 

للشركة جذلك ملدة غي2 محدسة.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
الضبط باملحك ة االبتدائية بخنيفرة)
3 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

.222 /434
السجل التجاري رقم)477.

149 P

STE SOCATRADINE
SARL AU

كلم  2 طريق تالحيانت مركز لهري، 
خنيفرة

غي2) اأت اع  محضر  ب قت�شى 
تم) سيد 29) 222،) (2 بتاريخ) عاسي 

اتخاذ القرارات التالية):
القرار) ):)تفويت)222 )حصة من)
لفائدة) عاسل  بوكلو  الديد  حصص 

الديد بوكلو العربي.
استقالة الديد بوكلو) (: (2 القرار)
للشركة) ك دي2  منصبه  من  عاسل 
مدي2ا) العربي  بوكلو  الديد  جتعيين 

للشركة جذلك ملدة غي2 محدسة.
نقل) نشاط  اضافة  (: (3 القرار)

البضائع لفائدة الغي2.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحك ة 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 3

.222 /435
السجل التجاري رقم)3525.
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LZ IMMO
رأس الها 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : الدار البيضاء 7، 
زاجية زنقة الدلطان عبد الح يد 
جزنقة شعيب الطيبي جاملسجلة 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 
للدار البيضاء تحت رقم 525677

من) أنجز  رسمي  عقد  ب قت�شى 
بتاريخ) اجتاغني  ك ال  امستاذ  طرف 
تم) أغدطس) 222) ج24) يونيو  (24
جالتي) عقارية  مدنية  شركة  تأسيس 

تح ل الخصائص التالية):

.LZ IMMO(:(التد ية
أي) جاستغالل  شراء) (: الهدف)

م تلكات عقارية.
البيضاء) الدار  (: االأت اعي) املقر 
7،)زاجية زنقة الدلطان عبد الح يد)

جزنقة شعيب الطيبي.
  22.222 (: االأت اعي) الرأس ال 

سرهم.
التديي2):)تديي2 الشركة ملدة ثالث)
عل4) املشت2ك  التوقيع  مع  سنوات 
طرف) من  جاإلسارة  التصرف  عقوس 
الدخامة) بناني  رضا  مح د  الديد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
هدى) جالديدة  (BE652 24 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  مدتف 

.D628235(الوطنية عدس
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 4  

.824264
للنسخة جاإلشارة
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ENTRO BUILDING
شركة محدجسة املدؤجلية

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : الدار البيضاء 67 
شارع علي يعتة عين الدبع جاملسجلة 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 
للدار البيضاء تحت رقم 723 52

أنجز) رسمي  محضر  ب قت�شى 
أجتاغني) ك ال  امستاذ  طرف  من 
بتاريخ) البيضاء) الدار  ب دينة  موثق 
تقرر جفق الج ع) سيد 29) 222،) (2
املد اة) للشركة  االستثنائي  العام 
شركة) (،ENTRO BUILDING

محدجسة املدؤجلية ما يلي):
حصة) (522 املوافقة عل4 تفويت)
ر�شى) الديد  طرف  من  اأت اعية 
نور) خليل  الديد  لفائدة  حليفي 

االسالم.
حليفي) ر�شى  الديد  االستقالة 
الديد) جتعيين  الشركة  في  ك دي2 
جحيد) ك دي2  االسالم  نور  خليل 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.

للشركة) القانوني  الشجل  تغيي2 

إ 4) املدؤجلية  محدجسة  شركة  من 

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد.

النظام) تعديل  عل4  املوافقة 

امسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

سيد 29) 222،) ( 4 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)824322.
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RAIYAH FARMS
SARL

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

سيد 29) ( 4 في) املسجل  االستثنائي 

 222،)اتفق الشركاء)عل4 ما يلي):

تغيي2 اسم الشركة.

 MAZAREEI ALAIN شركة) من 

 RIAYAH FARMS إ 4 شركة) (SARL

.SARL

تحيين القانون امسا�شي للشركة.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

التجارية بالرباط تحت رقم)22672  

بتاريخ)5 )سيد 29) 222.
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FIDUTEMA SARL
رقم)36 )شارع القاهرة الطابق امجل شقة)

رقم) )كومطراف) ،)ت ارة

الهاتف):)2537644248

الفاكس):)2537644764

LA BAIE ROUGE
SARL

تأسيس شركة
الكائن مقرها : رقم 36  الطابق 

الثاني شقة رقم 24 شارع القاهرة 

ك طراف  ، ت ارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تأسيس) تم  قد  نوف 29) 222،) (26

شركة)LA BAIE ROUGE SARL)ذات)

تح ل) جالتي  املحدجسة  املدؤجلية 

الخصائص التالية):

 LABAIE ROUGE (: التد ية)

.SARL
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ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مدؤجلية محدجسة.

  22.222 (: الشركة) رأس ال 

سرهم.

الهدف االأت اعي):)مقاجل في إسارة)

أج) الصناعية  أج  التجارية  الع ليات 

الزراعية))للخدمة املدنية،)بيع امالت)

الزراعية.

الشركاء):)خلوس بداق)522)حصة.

عبد الرحيم جاسلم)522)حصة.

جعبد) بداق  خلوس  (: التديي2)

الرحيم جاسلم مدي2ين للشركة.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية)

سيد 29) 222،) ( 4 بتاريخ) بت ارة 

تحت رقم)34827 .
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FIDUTEMA SARL

رقم)36 )شارع القاهرة الطابق امجل شقة)

رقم) )كومطراف) ،)ت ارة

الهاتف):)2537644248

الفاكس):)2537644764

GENE HORIZON
SARL

تأسيس شركة
الكائن مقرها : رقم 36  الطابق 

الثاني شقة رقم 24 شارع القاهرة 

ك طراف  ، ت ارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تأسيس) تم  قد  نوف 29) 222،) (26

 GENE HORIZON SARL شركة)

ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي تح ل)

الخصائص التالية):

 GENE HORIZON (: التد ية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مدؤجلية محدجسة.

  22.222 (: الشركة) رأس ال 

سرهم.

أ يع) بيع  (: االأت اعي) الهدف 

أنواع املاشية.

االستي2اس جالتصدير.

الشركاء):)خلوس بداق)522)حصة.

عبد الرحيم جاسلم)522)حصة.

مدي2ة) بداق  خلوس  (: التديي2)

للشركة.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية)

سيد 29) 222،) ( 4 بتاريخ) بت ارة 

تحت رقم)34825 .
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MRA MEDIA
SARL AU

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

الكائن) الشركة  ب قر  عقد  الذي 

لحم) بيت  (2 رقم) (8 ع ارة) بالرباط 

شارع مح د الخامس بالرباط بتاريخ)

2)ماي)2 22)جالذي قرر فيه ما يلي):

يقرر) الشركة  حصص  تفويت 

عائدة) سه ا  (252 تحول) الشركاء)

لصالح) اسبدجن  زليخة  للديدة 

 252 الديدة حلق عزيزة جعل4 نقل)

س ي2ة) مغداس  للديدة  عائدة  سه ا 

لصالح الديدة حلق عزيزة جتحويل)

كري ة) للديدة  ملكا  سه ا  (252

رشدي للديدة حلق عزيزة.

العنوان) من  الشركة  مقر  نقل 

سانية بوشنتوف سال) ( 5 الحا ي إ 4)

باب ملريدة.

 MRA MEDIA شركة) تحويل 

 SARL محدجسة) مدؤجلية  ذات 

محدجسة) مدؤجلية  شركةذات  إ 4 

.SARL AU(بشريك جاحد

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

مارس) ( 7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)848   .
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ش س الحدابات ائت انية املحاسبة

شقة)3)ع ارة)2))شركة التبغ))طريق القنيطرة)

سال

ATATI
SARL

راس الها : 5.522.222 سرهم
املقر االأت اعي : سال، رقم 82 

مركب الزهراء املنطقة الصناعية 
الولجة

مسجلة بالسجل التجاري بدال 
تحت رقم 5432

الزياسة في راس ال الشركة
االستثنائي) العام  الج ع  قرر 

بتاريخ)2 )نوف 29) 222):
من) الشركة  رأس ال  في  الزياسة 
 7.222.222 إ 4) سرهم  (5.522.222
حصة) ( 5.222 سرهم جذلك بتحرير)
22 )سرهم مسجلة جمحررة) من فئة)
الديون) بعض  مع  مقايضة  بالكامل 
تغي2) جالتا ي  الشركة  املدتحقة عل4 
من قانون) ج7) (6 محتوى البنوس رقم)

الشركة.
تعديل جمطابقة القانون الداخلي)

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) سيد 29) 222،) (6 يوم) بدال 

رقم)282 .
اإلشارة جالنشر
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ECO AFRICAIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
زنقة عبد املومن سبتة قدارية 

الزاجية رقم 5  حدان الرباط
RC : 132453

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
أكتوبر) 222،) ( 5 بتاريخ) املؤرخ 
 ECO AFRICAIN شركة) قرر شركاء)

ما يلي):
التي) الحصص  أ يع  تفويت 
في) املارغي  مريم  الديدة  ت لكها 
إ 4) حصة  (522 الشركة) رأس ال 
تعديل) هطومة،) النبي  عبد  الديد 
القانون) من  (7 جاملاسة) (6 املاسة) في 

امسا�شي للشركة.

  222 النبي هطومة) الديد عبد 
حصة.

للشركة) االأت اعي  املقر  تحويل 
من زنقة عبد املومن سبتة قدارية)
إ 4) الرباط  حدان  ( 5 رقم) الزاجية 
إقامة) ( 5 رقم) شقة  الع ارة) 3)

الصفا ت29يكت سال.
للشركة) القانونية  الصفة  تغيي2 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  إ 4 

بشريك جحيد.
تغيي2 القانوني امسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) (2 يوم) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)22487 .
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ZIDNY
SARL AU

رقم 48 شارع فال جلد ع ي2 أكدال، 
الرباط

RC : 139581
الحل املدبق للشركة

قرر) أكتوبر) 222،) ( 5 بتاريخ)
بصفته) الحوري  الدين  نور  الديد 
بشركة) الوحيد  جالشريك  املدي2 

.ZIDNY
التصفية املدبقة جالتشطيب من)

السجل التجاري.
تعيين الديد نور الدين الحوري)

ك صفي للشركة.
 48 املقر االأت اعي للتصفية رقم)

شارع فال جلد ع ي2 أكدال،)الرباط.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) (22 يوم) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)22266 .
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A 2 CONSTRUCTIONS
SARL

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالرباط بتاريخ)4 )أكتوبر) 222،)تم)
جضع القانون امسا�شي لشركة ذات)
مدؤجلية محدجسة تح ل الخصائص)

التالية):
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التد ية):
.A 2 CONSTRUCTIONS 

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املدؤجلية املحدجسة.

الهدف االأت اعي):)مقاجل أشغال)
مختلفة جأشغال البناء)بأنواعه.

جمختلف) البناء) مواس  بيع 
الخدمات.

  22.222 (: الشركة) رأس ال 
حصة من) ( 222 إ 4) سرهم مقد ة 
سرهم للحصة موزعة بين) ( 22 فئة)

الشركاء)عل4 الشكل التا ي):
الديد اح د بونانة)522)حصة.

 522 أزجيتن) أمين  مح د  الديد 
حصة.

 32 الع ارة) (: االأت اعي) املقر 
لوكيلي) اح د  زنقة  (8 رقم) الشقة 

حدان،)الرباط.
الشركةإ 4) تديي2  عهد  (: التديي2)
الديدان اح د بونانة جمح د أمين)

زجيتن ملدة غي2 محدجسة.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نوف 29) يوم)  ) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)2258  .
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

. 55225
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MULTI SERVICES RIF
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : DOUAR
IZAFZAFEN AIT KAMRA

AL HOCEIMA
بتاريخ) ب قت�شى عقد عرفي حرر 
22)سبت 29) 222،)تم تأسيس شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات شريك)

جحيد بامل يزات التالية):
 MULTI SERVICES (: التد ية)

.RIF SARLAU
املقر االأت اعي):)سجار ازفزافن ايت)

ق رة الحدي ة.

الهدف):)البناء)جامشغال املختلفة.
املدة):)22)سنة.

سرهم) ( 22.222 (: الرأس ال)
قي ة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقدم 

22 )سرهم.
بوغي2) الديد  (: الوحيد) الشريك 

عاصم)222 )حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 

يناير إ 4) 3)سيد 29.
اإلسارة):)بوغي2 عاصم يعت29 املدي2)
في القانون امسا�شي ملدة غي2 محدجسة.
امرباح):)5%)لالحتياطات القانونية)

جالباقي للشريك الوحيد.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
نوف 29) 222،) (8 يوم) بالحدي ة 

تحت رقم) 22.
ب ثابة مقتطف جبيان

161 P

HAMAIDA SECURITE
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد) املداهم  قرار  إثر  عل4 
HMAIDA SECURTE)شركة) لشركة)
ذات) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
رأس الها) البالغ  الواحد  املداهم 
مقرها) جالكائن  سرهم  ( 22.222
االأت اعي بحي الرملة)2)زنقة الشاجية)

رقم)5 2)العيون،)تقرر ما يلي):
العنوان) إ 4  الشركة  مقر  نهلق 
زنقة) (22 الوحدة) حي  (: الجديد)

النحاس رقم)42)العيون.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون)
2 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

.222 /3784
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AYWA TRAV
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ب داهم جاحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)8)نوف 29)
 222،)تم جضع قوانين الشركة ذات)

امل يزات التالية):

.AYWA TRAV(:(التد ية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.
الطرق) أع ال  (: املوضوع)

جالشبكات املختلفة.
الحفر) جأع ال  التطوير  أشغال 

العامة جالصرف الصحي.
جأع ال) العامة  البناء) أع ال 

الهندسة املدنية.
جتركيبها) املاء) جنقط  اآلبار  حفر 

جتجهيزها.
تزجيد) شبكات  جإنشاء) تص يم 
جشبكات الكهرباء) (AEP مياه الشرب)

جالهاتف.
جالدباكة) الصباغة  اشغال 
جتجارة الخشب جامملنيوم) جالكهرباء)
.PVC(جالفوالس املقاجم للصدأ جتجارة

املعدنية،) جامطر  البناء) أشغال 
جالتجارة) املعدنية  املواح  أع ال 

املعدنية الخ...
حي اممل) (47 رقم) (: املقر الرئي�شي)

بوأدجر.
مبلغ) في  حدس  (: الرأس ال)
إ 4) مقد ة  سرهم  ( .222.222
سرهم) ( 22 فئة) حصة من  ( 2.222
ايت) مح د  الديد  بالكامل  جي لكها 

بن يوسف.
الديد) طرف  من  تدي2  (: اإلسارة)

مح د ايت بن يوسف.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحك ة االتبدائية بالعيون)
تحت رقم) سيد 29) 222،) (8 بتاريخ)
3467/ 222،)جتم تسجيلها بالسجل)
التحليلي عدس) الرقم  التجاري تحت 

.32283
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 STE BOUJDOUR MAROC
AMENAGEMENT NEGOCE

شركة ذات مدوؤلية محدجسة
تاسيس شركة

8)يوليو) تبعا للعقد العرفي بتاريخ)
 222،)تم جضع قوانين الشركة ذات)

امل يزات التالية):

 STE BOUJDOUR (: التد ية)
 MAROC AMENAGEMENT

.NEGOCE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
العامة) البناء) أشغال  (: املوضوع)

جأشغال الهندسة املدنية.
الصرف) العامة،) الحفر  أع ال 
الصحي،)الطرق جالشبكات املختلفة.

أع ال الخرسانة جالقار.
جاالرصفة) البلوكات  إنتاج 
الخرسانية) املواس  جأ يع  جالرجافد 

االخرى.
تشغيل محطات خلط الخرسانة)

جانتاج جتدليم الخرسانة الجاهزة.
صناعة جتجارة االس نت.

تزجيد) شبكات  جانشاء) تص يم 
جشبكات الكهرباء) (AEP مياه الشرب)

جالهاتف الخ)...
جساسية) (77 رقم) (: الرئي�شي) املقر 

الدالم بوأدجر.
الراس ال):)حدس في مبلغ)22.222  
حصة من) ( 222 ا 4) سرهم مقد ة 

فئة)22 )سرهم موزعة كالتا ي):
سالك بوغنبور)...)522)حصة.
عدو اخ اري)....)522)حصة.

الضبط) بكتابة  تم  (: االسارة)
بتاريخ بالعيون  االبتدائية   باملحك ة 
 3732 تحت رقم) سيد 29) 222،) (7 
جتم تسجيلها بالسجل التجاري تحت)

رقم التحليل رقم)32272.
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 STE RIFKI SECOND
OEUVRE
SARL AU

املسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم تأسيس) 2)سيد 29) 222،) بتاريخ)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
تح ل) جالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):
 STE RIFKI SECOND (: التد ية)

.OEUVRE SARL AU
تقني كهربائي) (: الهدف االأت اعي)

جنجارة جخدمات متفرعة منها.
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رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
فئة) من  حصة  ( 222 ا 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة.
الديد ك ال رفقي)..)222 )حصة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

التاسيس النهائي.
من فاتح يناير ا 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة.
سانية) (22 (: االأت اعي) املقر 
 5 الصبيحي قدارية االمل سكان رقم)

املدينة سال.
املدي2):)الديد ك ال رفقي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
273 )باملحك ة االبتدائية سال.
السجل التجاري رقم)47 35.
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 STE SOLIDAN
SARL AU

راس الها : 2.222  سرهم
مقرها االأت اعي : بوسربالة املركز 

طريق بطيط عيد تاجأدات
العامة) الج عية  ب قت�شى 
(،22 2 ف29اير) بتاريخ)  ) املنعقدة 
ب قر الشركة الكائن ببوسربالة املركز)
تم) تاجأدات،) عين  بطيط  طريق 

االتفاق عل4 ما يلي):
من) الشركة  اسم  تغيي2 
 SILIDAN ا 4) (SOMABROUK

ش.م.م.
تثبيت القانون االسا�شي للشركة)

باسم)SOLIDAN)ش.م.م.
رئيس) لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
 22 2 ف29اير) ( 3 بتاريخ) ب كناس 

جسجل تجاري رقم)26823.
مقتطف للنشر
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STE SEMOULERIE OUALILI
SARL

راس الها : 622.222 سرهم
مقرها االأت اعي : ضيعة 7  

البداتين مكناس
العامة) الج عية  ب قت�شى 
املنعقدة بتاريخ)3)نون29) 222،)ب قر)
الشركة):)ضيعة)7 )البداتين مكناس)

تم االتفاق عل4 ما يلي):

قرار االنحالل للشركة بدبب عدم)

تحقيق الهدف االأت اعي.

من) جالكامل  التام  االبراء) منح 

اأراءات التديي2 للديد ع ر الكبي2)

الكبي2) العربي  الديد مح د  جتعيين 

جمقر التصفية هو ضيعة) ( مصفيا،)

رقم)7 )البداتين مكناس.

رئيس) لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاريخ (،426 رقم) تحت   ب كناس 

جسجل تجاري) سيد 29) 222،) ( 3  

رقم)8353 .
مقتطف للنشر
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FIDUCIAIRE FISTAR

SARL AU

CAPITAL(:(100.000(DHS

 SIEGE(:(IM(ATLAS(B(APPT(7(RUE

HOUCINE BEN ALI VN MEKNES

 STE TAHAZARA
SARL

راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : الحي العدكري 4 

رقم 3   مراب   البداتين مكناس

العامة) الج عية  ب قت�شى 

نون29) 222،) (24 بتاريخ) املنعقدة 

رقم) (4 ب قر الشركة الحي العدكري)

تم) البداتين مكناس،) مراب) ) (  3

االتفاق عل4 ما يلي):

لشركة) التصفية  قرار 

TAHAZARA)بالحي العدكري)4)رقم)

3  )مراب) )البداتين مكناس.

االخضر) مح د  الديد  تعيين 

التام) ( االبراء) منحه  بعد  مصفيا،)

جالكامل من اأراءات التصفية.

رئيس) لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاريخ (،427 رقم) تحت   ب كناس 

 3 )ف29اير) 222)جسجل تجاري رقم)

.33625
مقتطف للنشر

168 P

 STE GHARBAOUI DE
 CONTROLE D'ETUDE ET DE

SUIVI EN GINI CIVIL
SARL AU

راس الها : 2.222  سرهم
مقرها االأت اعي : م ر سيام املحيط 

شقة رقم 2  الرباط
السجل التجاري رقم : 37272 

اشعار بعدم حل الشركة
غي2) العامة  الج عية  قررت 
يونيو) (32 بتاريخ) املنعقدة  العاسية 
للشركة املحدجسة املدؤجلية) (،222 
 GHARBAOUI DE CONTROLE
 D’ETUDE ET DE SUIVI GINI
بانه لن تتم أية تدوية) (،SARL AU
للشركة بالرغم من أن راس الها أقل)

من ربع الراس ال االأت اعي.
بكتابة) القانوني  االيداع  أنجز 
بالرباط) التجارية  لل حك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (7 بتاريخ)

. 22364
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي2

169 P

 STE LE PETIT VERGE
SARL AU

رأس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : زنقة مكونة 

الدوي�شي الرباط  
السجل التجاري رقم : 82422

اشعار بعدم حل الشركة
غي2) العامة  الج عية  قررت 
يونيو) (32 بتاريخ) املنعقدة  العاسية 
املدؤجلية) املحدجسة  للشركة  (222 
LE PETIT VERGER SARL AU،)بانه)
لن تتم أية تدوية للشركة بالرغم من)
ان الراس الها أقل من ربع الراس ال)

االأت اعي.
بكتابة) القانوني  االيداع  انجز 
بالرباط) التجارية  لل حك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (7 بتاريخ)

. 22363
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي2

170 P

 STE LA CONTINENTALE DE
 L›IMMOBILIER

 SARL
اس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : الهضبة 2 تقاطع 
 R423 شارع مح د الداسس ج

سيدي يحيى زعي2 ت ارة صندجق 
ال29يد 6822 جكالة الرباط الفتح

الرباط  
السجل التجاري رقم : 87 24 

اشعار بعدم حل الشركة
غي2) العامة  الج عية  قررت 
يونيو) (22 بتاريخ) املنعقدة  العاسية 
املدؤجلية) املحدجسة  للشركة  (222 
 LA CONTINENTALE DE
لن) بانه  (، (L’IMMOBILIER SARL
من) بالرغم  للشركة  تدوية  أية  تتم 
ان الراس الها أقل من ربع الراس ال)

االأت اعي.
بكتابة) القانوني  االيداع  انجز 
بالرباط) التجارية  لل حك ة  الضبط 
رقم) تحت  نون29 222،) بتاريخ)  )

.  2222
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي2

171 P

 STE MJL
 SARL

اس الها : 3.522.222 سرهم
مقرها االأت اعي : تقاطع شارع 

6  نون29 جشارع ابن سينا ع ارة 42 
شقة رقم   اكدال الرباط  

السجل التجاري رقم :  225  
اشعار بعدم حل الشركة

غي2) العامة  الج عية  قررت 
سبت 29) ( 6 العاسية املنعقدة بتاريخ)
املدؤجلية) املحدجسة  للشركة  (222 
MJL SARL)،)بانه لن تتم أية تدوية)
الراس الها) ان  من  بالرغم  للشركة 

أقل من ربع الراس ال االأت اعي.
بكتابة) القانوني  االيداع  انجز 
بالرباط) التجارية  لل حك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (7 بتاريخ)

. 22362
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي2

172 P
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 STE SITEQ
 SARL

مقرها االأت اعي :  مراس 3  شارع    
يناير موالي يوسف تازة

الضريبة املهنية : 5622827 
السجل التجاري رقم : 4223

التعريف الضريبي : 22738788
التعريف الجبائي املوحد : 
22 83225422225 

تغيي2 اسم شركة
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بتازة قرر الج ع العام) يوليو) 222)
 STE للشركة تغيي2 اسم الشركة من)
 STE HORIZON ا 4) (SITEQ SARL
 LANGUAGE INSTITUTE PRIVE

.TAZA SARL
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بتازة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (2 بتاريخ)

.222 /624
االمضاء):)املدي2 للشركة

173 P

STE BALI CASH TAZA
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
مقرها االأت اعي : 57 عين بوسالف 

زنقة الداخلة طريق فاس تازة
الرسم املنهي : 5624244  

التعريف الضريبي : 47242877
التعريف الجبائي املوحد : 
222642858222272

ختم تصفية شركة
 7 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
تصفية) ختم  تم  اكتوبر) 222،)
 STE BALI CASH TAZA الشركة)
عل4) التشطيب  جطلب  (،SARL
جمن) التجاري  السجل  من  الشركة 

الضريبة عل4 الشركات.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بتازة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222،) (7 بتاريخ)

.222 /628
االمضاء

174 P

STE BIG HOME BUSINESS

SARL

بالرباط) مؤرخ  محضر  ب قت�شى 

تغيي2) تم  سيد 29) 222،) (2 بتاريخ)

بعض قوانين الشركة جحدس ما يلي):

تغيي2 مقر الشركة من شارع موالي)

 8 شقة رقم) (32 اح د لوكيلي اقامة)

حدان الرباط ا 4 تجزئة الجيد رقم)

سالمة) جالس  شارع  رقم) ) املحل  (83

عين عتيق ت ارة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بت ارة) التجارية  باملحك ة  الضبط 

4 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

. 22278

175 P

 STE COTE OPTIQUE

SARL AU

راس الها : 2.222  سرهم

مقرها االأت اعي :؛ اقامة مكة زاجية 

زنقة املرابطين جزنقة مكو حدان 

الرباط

السجل التجاي رقم : 65822

اغالق جالتصفية
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

يوليو) 222  (27 بتاريخ) املنعقد 

 COTE OPTIQUE SARL لشركة)

AU،)قررت الشريكة الوحيدة ما يلي):

عل4) جاملصاسقة  التصفية  قفل 

اغالق) عل4  جاالعالن  املصفية  تقرير 

ع لية التصفية.

ذمة الديدة فاتن العبا�شي) ابراء)

اشقارة ك صفية للشركة مع أ يع)

املهام.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  نون29) 222،) (8 بتاريخ)

.  8872
للخالصة جالبيان

176 P

 STE EMH SKILLS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : 56 زنقة فرحة 

حشاس الطابق 3 مكتب رقم 6 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 2622 3

املداهم) قرارات  محضر  تحت 

22)اكتوبر) 222،)تم) الوحيد بتاريخ)

اتخاذ الرقارات التالية):

املصفي عند) تقرير  املوافقة عل4 

ع لية التصفية جاملوافقة عل4 تقارير)

مدقق الحدابات.

مصفي) ذمة  ابراء) قرار  اتخاذ 

للشركة.

املصاسقة عل4 اغالق التصفية.

للقيام) الصالحيات  تفويض 

باالأراءات القانونية الالزمة.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)22)نون29) 222،)

تحت رقم)222 82.
قصد النشر جاالعالن

177 P

STE BGN ENERGY MAROC
S.A

 24 بتاريخ) عرفي  عقد  تحت 

شركة) تاسيس  تم  ماي) 222،)

باملواصفات التالية):

 STE BGN ENERGY (: التد ية)

.MAROC S.A

شارع اح د) ( 3 (: املقر االأت اعي)
(،8 رقم) الطابق) ،) املجاطي  ي الب 

املعاريف الدارالبيضاء.

استي2اس) (: االأت اعي) الهدف 

جتصدير جتوزيع املحرجقات.

الشكل القانوني):)شركة مداه ة.

 BAYEGAN الديدة) (: التديي2)

.FEVZIYE RUYA

 IMANOV EMIN EYYUB(الديد

.OGLU

.ERMEC OGUZ KAAN(الديد
.OLCAY BURCU(جالديدة
الرأس ال):)322.222)سرهم.

باملحك ة) ( القانوني) االيداع 
التجارية بالدارالبيضاء.

السجل التجاري رقم):)7 22 5.
قصد النشر جاالعالن

178 P

STE SLIMY & CO
السجل التجاري رقم : 3 277

حل الشركة
ب قت�شى عقد عرفي حرر بت ارة)
قرر الج ع) في فاتح سيد 29) 222،)
 SLIMY( & لشركة) االستثنائي  العام 
CO)،)راس الها)52.222)سرهم،)مقرها)
شارع االمي2 موالي عبد هللا،) بت ارة،)
رقم) هرهورة  طريق  التجاري  املركز 

C 7،)ما يلي):
الفسخ املدبق جتصفية الشركة.

بت ارة،) التصفية  مقر  تحديد 
املركز) هللا،) عبد  موالي  االمي2  شارع 

.C 7(التجاري طريق هرهورة رقم
قاسري) سلمى  الديدة  تعيين 

ك صفية للشركة بدجن مقابل.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
3 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

. 226 5
من أأل االستخالص جالبيان

179 P

STE ENGINETECHNOLOGY
السجل التجاري رقم :  2 26

حل الشركة
ب قت�شى عقد عرفي حرر بت ارة)
في)3)نون29) 222)قرر الشريك الوحيد)
 ENGINETECHNOLOGY لشركة)
سرهم،) (22.222 راس الها) ش.ذ.م.م.،)
تجزئة الفتوح محل رقم) ( 25 بت ارة)

 )ما يلي):
الفسخ املدبق جتصفية الشركة.
  25 تحديد مقر التصفية بت ارة)

تجزئة الفتوح محل رقم) .
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عالج) خولة  الديدة  تعيين 
ك صفية للشركة بدجن مقابل.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
4 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

. 22644
من أأل االستخالص جالبيان

180 P

 STE M.S ADEQUATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 2.222  سرهم
مقرها االأت اعي : اقامة ياس ين 

تقديم 5 الح راء أصلية
الرقم الضريبي: 75 42282
السجل التجاري رقم : 263

الزياسة جالتخفيض في الراس ال
تغيي2 القانون االسا�شي

لشركة) العام  الج ع  قرر 
  8 بتاريخ) (MS.ADEQUATION

نون29) 222)ما يلي):
االأت اعي) الراس ال  في  الزياسة 
طريق) عن  سرهم  (4.222.222 ب بلغ)
من) اأت اعية  حصة  (42.222 خلق)
ا 4) لرفعه  جذلك  سرهم،) ( 22 فئة)

2.222 4.2)سرهم.
االأت اعي) الراس ال  تخفيض 
سرهم العاسته ا 4) (3.5 2.222 ب بلغ)

522.222)سرهم.
6)ج7)من القانون) تغيي2 الفصلين)
القانون) عل4  جاملوافقة  االسا�شي 

االسا�شي املعدل للشركة.
مليكة) (: بالداسة) االحتفاظ 
مغربية) (، 257 في) املزساسة  لحيان،)
طريق) بطنجة،) جالقاطنة  الجندية،)
فيال) (23 رقم) زنقة) ) اع ار  سيدي 

سارة الرميالت.
مراس الحديوي،)املزساس في)7)ف29اير)
جالقاطن) الجندية،) مغربي  (، 283
ك دي2ين) جظيفتهم  في  ببلجيكا،)

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية باصيلة)
تحت رقم) سيد 29) 222،) (7 بتاريخ)

.22 
مقتطف من أأل النشر

181 P

 STE M.A.S.T.C

SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 

تم) قد  بالرباط،) سيد 29) 222) (6  

جضع القانون االسا�شي لشركة تح ل)

الخصائص التالية):

.M.A.S.T.C SARL AU(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  محدجسة  مدوؤلية 

الوحيد.

لوازم) تاأر  بناء،) مواس  (: الهدف)

تاأر) عقاقي2،) تاأر  جأثاث،) مكتبية 

الدباكة) جالتصدير،) باالستي2اس 

جالكهرباء)جالدهان العام.

تركيب) الحاسوب،) صيانة 

أ يع) استي2اس  املراقبة،) كامي2ات 

جاملواس) جاملنتجات  جاالشياء) املواس 

املتعلقة بغرض الشركة.

تقديم الخدمات،)التجارة العامة.

سرهم) ( 22.222 (: الراس ال)

فئة) من  حصة  ( 222 ا 4) مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة) ( 22

عل4 الشكل التا ي):

  222 (.. جاكريم) ع ار  الديد 

حصة اأت اعية.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير ا 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ماعدا الدنة)

االج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل).

رقم) ج  بلوك  (: االأت اعي) املقر 

الطابق الثالث سيور الحومر حي) (82

يعقوب املنصور الرباط.

املدي2):)ع ار جاكريم.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

. 56577

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  بالرباط،) التجارية 

22633 )بتاريخ)3 )سيد 29) 222.

182 P

STE SOCOROUISSI
SARL

CAPITAL : 4.000.000 DHS
 SIEGE : AN(MOHAMMED 6
 IMM(AILLAL(N°322 ETAGE

APPT 5 LAAYOUNE
العامة) الج وع  ب قت�شى 
الشركة) ب قر  املنعقدة  االستثنائية 
(،SOCOROUISSI شركاء) بحضور 
برأس ال) ذات املدؤجلية املحدجسة،)
املصاسقة) ت ت  سرهم،) (4.222.222
عل4 مج وع من القرارات جذلك خالل)

الفت2ات التالية):
تم) (،2222 سيد 29) (8 بتاريخ)
أرار) الديد  الوفاة  عل4  الوقوف 
جمدي2ا،) شريكا  كان  الذي  حدن 
نون29) بتاريخ) 2) املنية  جالذي جافته 
تفويت) عل4  املصاسقة  ت ت  (،2222
البالغة) االأت اعية  حصصه 
:)الوالد) 2.222 )حصة ما بين جرثته)
الديد أح د أرار جابته ياس ين أرار)
منه ا،) لكل  حصة  (6222 بالتداجي)
بتاريخ اراثة  رسم  ب وأب   جذلك 
 7)سيد 29)2222،)كناش الركات رقم)

.22/32
انعقد) (: اكتوبر) 222) (26 بتاريخ)
لل صاسقة عل4) أ ع عام استثنائي 
تفويت حصص االندة ياس ين أرار)
أح د) جالدها  لفائدة  حصة  (6222
الحصص) مج وع  ليصبح  أرار،)
 26.222 له) امل لوكة  االأت اعية 
انعقد) (: نون29) 222) (2 حصة بتاريخ)
لل صاسقة عل4) أ ع عام استثنائي 
تفويت))مج وع)6222)حصة م لوكة)
الديد) لفائدة  أرار  اح د  للديد 

الحدن شهبون.
الشريكين) يصبح  ذلك  اثر  جعل4 
جالحدن) أرار  اح د  الوحيدين 
شهبون يتوفران عل4 نفس الحصص)
22.222)حصة لكل) االأت اعية جهو)
حصة) (42.222 مج وعه) ما  منه ا،)
شركة) لراس ال  املكونة  اأت اعية 
SOCOROUISSI)من فئة)22 )سرهم)

للحصة.

ك ا ت ت املصاسقة عل4 التديي2)

من) الصالحيات  أ يع  عل4  املزسجج 

طرف الشريكين اح د أرار جالحدن)

شهبون.

أعاله) املذكورة  التغيي2ات  ججفق 

القانون االسا�شي لشركة) تم تحيين 

. SOCOROUISSI

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون))

4 )سيد 29) بالسجل التجاري بتاريخ)

 222)تحت رقم) 6/222 38.

183 P

االستاذ محمد باينة

موثق

 STE ASMAE ESTHETIQUE

ET REMISE EN FORME
شركة ذات  ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : ع ارة رقم 32 

شقة رقم 8 زنقة موالي اح د 

لوكيلي حدان الرباط

محرر من) ( ب قت�شى عقد رسمي)

طرف االستاذ �شي مح د باينة بتاريخ)

28)يوليو) 222،)تم عقد أ ع العام)

االستثنائي بعد املناقشة جتباسل االراء)

تم االتخاذ القرارات التالية):

حل الشركة قرر االأت اع العام)

بتعيين) لشركة  املبكر  حل  باالأ اع 

الدري�شي،) أس اء) الديدة  املصفية 

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحاملة 
بالرباط) جالقاطنة  (VA22844 رقم)
ع ارة)   رياض االندلس القصبة) )

شقة رقم)3)حي الرياض.

جقد حدس مقر التصفية بالرباط)
زنقة) (8 رقم) شقة  (32 رقم) ع ارة 

موالي اح د لوكيلي حدان.

تم االيداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

رقم) التجاري  السجل  بالرباطن 

8227،)بتاريخ)2 )أغدطس) 222.

184 P
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STE MILD BEAUTES
SARL

السجل التجاري رقم : 22332 
الرباط

حل نهائي للشركة
 MILD شركة) شركاء) قرر 
مدؤجلية) ذات  شركة  (BEAUTES
سرهم،) ( 2.222 راس الها) محدجسة،)
4)زنقة اليابان) مقرها االأت اعي رقم)
ماراسا املحيط الرباط،)خالل الج ع)
العام الغي2 العاسي الذي انعقد ب قر)

الشركة بتاريخ)24)نون29) 222.
الحل النهائي للشركة.

التصفية) تقرير  عل4  املصاسقة 
الزاكي) عث ان  الديد  من  املحرر 

اح د.
تام جنهائي ملصفي حدابات) ابراء)
(،MILD BEAUTES SARL شركة)

الديد عث ان الزاكي اح د.
تم االيداع القانوني للشركة لدى)
التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالرباطبتاريخ)2)سيد 29) 222،)تحت)

رقم)22466 .
185 P

STE SMH NETTOYAGE 
 شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها : 6  تجزئة سعيد حجي طريق 
القنيطرة سال

توسيع النشاط االأت اعي
العام) الج ع  ملحضر  تبعا 
فاتح) يوم  بدال  املؤرخ  االستثنائي 
 SMH(نون29) 222،)قرر شركاء)شركة
شركةمحدجسة) (،NETTOYAGE

املدؤجلية بشريك جحيد ما يلي):
االأت اعي) النشاط  توسيع 

الشغال متعدسة جالبناء.
:)تم بالسجل) تم االيداع القانوني)
االبتدائية) املحك ة  لدى  ( التجاري)
تحت) سيد 29) 222،) ( 2 بدال يوم)

رقم)37258.
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 SNOWY MOUNTAINS
 ENGINEERING

 CORPORATION MAROC

SUCC
 3 BIS RUE COMMANDANT

 DRISS EL HARTI OLM SOUISSI

RABAT2

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر) أكتوبر) 222) (8 املنعقد بتاريخ)

 MR. PAULO MARIA تعيين الديد)

 GODINHO DE PAIVA VENTURA

في) للشركة  مديرا  (TRINDADE

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) (7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم22362 .
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READY COM
ريدي كوم

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة 

 READY تد ية الشركة : ريدي كوم

COM

رأس ال الشركة : 2.222.22  سرهم

الشكل القانوني  للشركة : 

ذات مدؤجلية محدجسة

املقر اإلأت اعي : 222/227 شارع 

املقاجمة الطابق امجل إقامة البيضاء 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 325367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) (22 3 ف29اير) ( 5

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

محدجسة بامل يزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مدؤجلية محدجسة.

كوم  ريدي   : الشركة) تد ية 

.READY COM

غرض الشركة بإيجاز : التدويق 

املباشر جاإلتصال جاإلعالن.

عنوان املقر اإلأت اعي : 222/227 

إقامة  امجل  الطابق  املقاجمة  شارع 

البيضاء- الدارالبيضاء.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة.

 : الشركة  رأس ال  مبلغ 

2.222.22  سرهم مقدم كالتا ي :

الشركاء :

 الديد رياض فتحي العالكي.

الديدة  التازي زينب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يونيو 4 22 تحت رقم 325367.
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شركة جلوبال بيرو
ش.ذ.م.م.ش.ج

رأس الها : 22.222.22  سرهم

مقرها اإلأت اعي : رقم 8 زنقة 

طليطلة املحيط الرباط

بيع أسهم الشركة
العام) الج ع  محضر  عل4  بناء)

في بالرباط  املنعقد   اإلستثنائي 

 22)نوف 29) 222)تقرر ما يلي):

بيع أسهم مدي2 الشركة الدابق)

الديد يوسف ايت امبارك إ 4 الديد)

ابراهيم قرسامت.

الدابق) املدي2  استقالة  قبول 

ابراهيم) الديد  جتعيين  منصبه  من 

قرسامت ك دي2 جحيد أديد للشركة.

اإلستثنائي) العام  الج ع  قرر 

قبول تغيي2 التوقيع بعد بيع امسهم)

جبالتا ي) الدابق  املدي2  جاستقالة 

ستكون الشركة ملزمة بتوقيع املدي2)

الوحيد الجديد.

أ يع) ي نح  العام  الج ع 

الصالحيات لحامل امصل أج نسخه)

إلت ام أ يع اإلأراءات القانونية.

في) تغيي2ات  عل4  املوافقة  ت ت 

القانون امسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

سيد 29) ( 3 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222)تحت عدس)2 226 .
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BILOSOF

SARL

املقر اإلأت اعي : تجزئة مرحات رقم 

34 ت ارة

املؤرخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 

الج ع) إن  أغدطس) 222) (32 في)

الغي2 العاسي لشركة)BILOSOF)ذات)

املدؤجلية املحدجسة مقرها اإلأت اعي)

رقم  مرحبا  تجزئة   : اإلأت اعي  املقر 

34 ت ارة الرباط قد قرر ما يلي :

الذي  الشركة  موضوع  تغيي2 

أصبح كالتا ي :

منعش عقاري.

جضع قانون الشركة.

لكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت  أغدطس  222   32 بتاريخ 

عدس 24 2  .
اإلعالن جالنشر

املدي2ين

190 P

JUST BECAUSE SERVICES

 SARL

إعالن عن الحل املدبق لشركة 
JUST BECAUSE SERVICES

 SARL

 JUST شركة) شركاء) اأت ع 

BECAUSE SERVICES SARL)في أ ع))

سبت 29) 222،) ( 7 يوم) استثنائي 

جقررجا ما يلي):

الحل املدبق للشركة.

هشام) النوجي  الديد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

حي) (: التصفية) محل  جأعل  (

متجر رقم) ( 423 الوفاق ع ارة رقم)

4)ت ارة).

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

عدس  تحت  بت ارة  222  اإلبتدائية 

.D6762

191 P
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NAND STOP FASHION
إعالن عن الحل املدبق لشركة 

 NAND STOP FASHION
 NAND شركة) شركاء) اأت ع 
STOP FASHION)في أ ع))استثنائي)
يوم)7 )سبت 29) 222،)جقررجا ما يلي:

الحل املدبق للشركة.
هشام) النوري  الديد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.
زنقة) (: التصفية) محل  جأعل 
بإقامة) ( 235 متجر) (2 الفرقان)

الزيتون رقم)3)ت ارة.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
عدس  تحت  بت ارة  222  اإلبتدائية 

.D6772
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 YOSS TRAD SERVICES AND
INVESTMENT

SARL AU
إعالن عن الحل املدبق لشركة 
 YOSS TRAD SERVICES AND

INVESTMENT
 SARL

 YOSS TRAD(اأت ع شركاء)شركة
 SERVICES AND INVESTMENT
  5 يوم) استثنائي  ( أ ع) في  (SARL

يونيو) 222،)جقررجا ما يلي):
الحل املدبق للشركة.

تعيين الديد عبد الواحد بكاجي)
بصفته مصفيا للشركة.

بتجزئة) التصفية:) محل  جأعل 
الوفاق ت ارة)5388)رقم) )ت ارة.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
عدس  تحت  بالرباط  222  التجارية 

.6227
193 P

E.C.E INGENIERIE
SARL AU

إعالن عن الحل املدبق لشركة 
E.C.E INGENIERIE SARL AU

 E.C.E شركة) شركاء) اأت ع 
أ ع)) في  (INGENIERIE SARL
يوليو) 222،) ( 6 يوم) استثنائي 

جقررجا ما يلي):

الحل املدبق للشركة.

الفرجي) مرجان  الديد  تعيين 
بصفته مصفيا للشركة.

شارع) (2 (: التصفية) جأعل محل 
 46 رقم) شقة  امجل  الطابق  عقبة 

أكدال الرباط.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
عدس  تحت  بالرباط  التجارية 

.  82 5
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STE. E& A MAROC
SARL AU

تحويل املقر اإلأت اعي
اإلستثنائي) العام  للج ع  تبعا 
قرر) يناير) 222) (22 بتاريخ) املنعقد 
 E( &( A لشركة) الوحيد  الشريك 
ش.م.م ذات شريك جحيد) (MAROC

رأس الها)2.222 )سرهم ما يلي):
للشركة) اإلأت اعي  املقر  نقل 
ب.س) الزاجية  التوأم  مركز  إ 4 
الطابق الخامس) زرقطوني جاملدي2ة،)

الدارالبيضاء.
تعديل النظام امسا�شي للشركة.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  ( الضبط)
يوليو) 222  ( 3 بتاريخ) بالبيضاء)

تحت رقم)8 7867.
من أأل اإلستخالص جالبيان
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STE. DGSM CONCEPTS
SARL

شركة س.ج.س.م كونديبتس
في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
جالتي) بالرباط  نوف 29) 222) ( 5  

تح ل الخصائص التالية):
الهدف اإلأت اعي):

أشغال البناء)جالتع ي2.
تجهيز املطابخ،)الدجاليب،)امبواب)

جكل ما يتعلق بالنجارة العامة.
جمواس) امثات  جتصدير  استي2اس 

أخرى.
بالبناء) تتعلق  أخرى  أنشطة 

جالنجارة.
رأس ال الشركة):)22222 )سرهم)
فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة) ( 22

بين الشركاء)عل4 الشكل التا ي):

 522 الديد سافيد أارسيا بانيكا)

حصة.

 522 س ي2ة) مخزاني  الديدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلأت اعي):)5 )شارع امبطال)
رقم)4)أكدال الرباط.

الديدة مخزاني س ي2ة) (: التديي2)

جالديد سافيد أارسيا بانيكا.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

سيد 29) 222  (2 بتاريخ) ( 22245

بالرباط.
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 SOCIETE BEST AGRUMES
 D’OR MAROCAINE OU

S.B.A.O.M
SARL

املقر اإلأت اعي):)حي بوسراع بلوك)

 3)الزنقة)  )الرقم)34  )قصبة تاسلة

الغرض اإلأت اعي):

التجاري،) االستغالل  تديي2 

الصناعي،)الزاراعي،)أج الفالحي))الري،)

التشجي2،) البناء،) الغالت)،) جأني 

البدتنة جامشغال املختلفة.
رأس املال):)22.222.22 )سرهم

مدة الشركة):)22)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

الديد ركاب عبد العا ي) (: املدي2)

مدهبي) جالديد  (،CINN°ID4755

جذلك ملدة) (CIN N°IA4 723 ح يد)

غي2 محدسة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 

كل) من  سيد 29  في) 3) جتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  تم 

الضبط))باملحك ة اإلبتدائية بقصبة)
تاسلة تحت رقم)53 )السجل التجاري)

عدس)2225،)بتاريخ)6)سيد 29) 222.
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SOCIETE SMAHA
SARL AU

نشر إعالن قانوني
ب قت�شى العقد العرفي املصاسق)
أكتوبر) 222  فاتح  بتاريخ  عليه 
مدؤجلية) ذات  شركة  إنشاء) تم 
محدجسة ذات الشريك الوحيد تح ل)

الخصائص التالية):
SOCIETE SMAHA(:(التد ية

.SARL AU
342)تجزئة) :)رقم) املقر اإلأت اعي)

البداتين قلعة الدراغنة.
الغرض اإلأت اعي):)

نقل البضائع.
)جبيع مواس البناء.

رأس املال):)22.222.22 )سرهم.
مدة الشركة):)22)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
عبد) العبا�شي  الديد  (: املدي2)
الوهاب)CINN°Y 32228)جذلك ملدة)

غي2 محدسة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 
كل) من  سيد 29  في) 3) جتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بقلعة) ( الضبط)
السجل) (542 رقم) تحت  الدراغنة 
فاتح) بتاريخ  (،4223 عدس) التجاري 

سيد 29) 222.
198 P

 AL ALAMIYA
 AMEUBLEMENT ET

EQUIPEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 2.222  سرهم

سجل تجاري رقم  2487 إنزكان
تأسيس

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
بامل يزات) جحيد  بشريك  املحدجسة 

التالية):
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 AL (: للشركة) القانوني  اإلسم 

 ALAMIYA AMEUBLEMENT ET

.EQUIPEMENT

الهدف اإلأت اعي):

صناعة جتجارة امثاث جالتجهيزات))

املنزلية.
سرهم) ( 2.222 (: رأس ال الشركة)

مقد ة إ 4)22 )حصة من فئة)22  

سرهم.

الديدة) (: الوحيدة) الشريكة 

امباركة ايت ح اس.

من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

التأسيس أي من تاريخ جضع السجل)

التجاري.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

االج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم) سفلي  (: اإلأت اعي) املقر 
ايدر) ايت  نوارة  حي  2 زنقة) 32 )

الدشي2ة الجهاسية إنزكان أكاسير.

ايت) امباركة  الديد  (: املدي2ة)

ح اس.

لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)

الضبط))باملحك ة اإلبتدائية بإنزكان)

رقم) تحت  نوف 29 222) (32 بتاريخ)

.2542
)ب قت�شى مقتطف جبيان

املدي2

199 P

الشركة العقارية سان انطوان
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

محضر القرات الج اعية للشركاء
ملحضر) موثق  عقد  ب قت�شى 

القرارت الج اعية للشركاء،)جهي):

اشعار بوفاة الديد ابراهيم حيدا)

جأرس أس اء)الورثة.

املال) لرأس  الجديد  التوزع 

اإلأت اعي.

تعيين مديرين أدس.

إسناس الصالحيات إ 4 اإلسارة.

الشكليات جالصالحيات.
للنشرة جالبيان
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شركة مكزن لإلستثمار
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

زياسة رأس املال عينا
ب قت�شى العقوس العرفية،)جهي):)

اتفاقية مداه ة العقار في زياسة)
رأس املال العيني.

تقرير مدقق املداه ة.
العام) لإلأت اع  املداجلة  محاضر 

غي2 العاسي بتاريخ)2 )أبريل) 222.
الظام امسا�شي املعدل للشركة.

حرر) توثيقي  عقد  جب قت�شى 
ب كتب امستاذة كوثر حدجي،)موثقة)
بالدارالبيضاء)بتاريخ)32)مارس) 222 
تم تأسيس اتفاقية املداه ة ما بين)
صوفية لحلو) لحلو،) فاط ة الزهراء)

جزينب لحلو.
لإلستث ار) مكزن  شركة  لفائدة 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة.
هو) اإلتفاقية  هذه  من  الغرض 
رأس) زياسة  جأحكام  شرجط  تحديد 
املال العينية التي يرغب املداه ون)

في القيام بها.
جباملقابل ترغب الشركة املذكورة)
في الحصول عل4 حقوق غي2 مقد ة)
52)%)م ا يدمى بعقار تاميدا موضوع)
سند ملكية امرض رقم)2872 /27.

تم تسجيل الزياسة العينية في رأس)
التجاري) السجل  في  املذكور  املال 
للدارالبيضاء)في)5)أغدطس) 222.

للنشرة جالبيان

201 P

SUD MAREYAGE
SARL

  22222.22 (: الشركة) رأس ال 
حصة من) ( 222 إ 4) سرهم مقد ة 
الواحدة) للحصة  سرهم  ( 22 فئة)
عل4) موزعة  (CAPITAL SOCIAL

الشكل التا ي):
 MOHAMED TOULBA الديد)

427)حصة.
  54  FADEL TOULBA الديد)

حصة.
 MUSTAPHA BIYAD الديد)

22 )حصة.

 SAAD BOUH الديد)

MOHAMED FADEL 22 )حصة.

 NAIMA BIYAD  الديدة)

87)حصة.
 NAJAT TOULBA  الديدة)

76)حصة.
FATMA TOULBA  الديدة)

 76)حصة.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) الدنة 

سنة) كل  من  سيد 29  في) 3) جتنتهي 

ما عدا الدنة االج 4 تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
زنقة تشال رقم) (: املقر اإلأت اعي)

26)املر�شى العيون.

املدي2):)الديد مح د الطلب مدي2)

جحيد للشركة لفت2ة غي2 محدسة.

املصرفية،) للع ليات  بالندبة 

املشت2ك) بالتوقيع  الشركة  ستلتزم 

للديد الطلب مح د جالديد بياض)

مح د) الطلب  الديد  مصطفى 

جالديدة الطلب نجاة لسحب امموال)

جالقي ة،)جالحوالت املالية عل4 سفاتر)

املصرفية،) جالض انات  الشيكات،)

جاإلشت2اكات) املوسعين،) أج  جاملدينين 

التجارية) امجراق  جقبول  املتأخرة،)

املكتدبة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.32262

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) باملحك ة  ( القانوني)

نوف 29 222  (26 بتاريخ) بالعيون 

تحت رقم) 5/2 36.

202 P

STE.THB.STEEL
ش.م.م ذات شريك جحيد

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 

تم جضع محضر) نوف 29) 222) (26  

THB. لشركة) التأسي�شي  اإلأت اع 

STEEL ش.م.م ذات شريك جحيد.

الهدف :
تصنيع أغراض خشبية.

مح د  شارع   : اإلأت اعي  املقر 
فاضل الد ال ي تجزئةاملنتزه رقم 24 

الداخلة.
املدة : 22 سنة .

رأس الها : 22222  سرهم.
الشريك : الديد طارق بنزعي ية 
 SH 427 8 الوطنية  البطاقة  رقم 
الداكن بالزنقة 52 رقم 2 حي النصر 

القنيطرة.
جملدة  الشركة  يدي2   : التديي2 
بنزعي ية  طارق  الديد  محدسة  غي2 
 SH 427 8 الوطنية  البطاقة  رقم 
الداكن بالزنقة 52 رقم 2 حي النصر 

القنيطرة.
اإليداع)) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالداخلة) اإلبتدائية  باملحك ة 
رقم) تحت  سيد 29 222) (3 بتاريخ)
التجاري) السجل  (222 / 26 

. 2267
203 P

 OTTOMAN BILEN IMPORT
EXPORT
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جحيد

الراس ال اإلأت اعي : 22222.22  
سرهم

املقر اإلأت اعي : 52 بلوك H الطابق 
  موالي رشيد سيدي عث ان 

الدارالبيضاء
بقرار من الشريك الوحيد بتاريخ)

 2)أكتوبر) 222)،)تقرر ما يلي):
للشركة) املدبقة  التصفية 

ملذكورة أعاله.
تعيين الديد مح ت في�شي بلين)

ك صفي للشركة املذكورة أعاله.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية) باملحك ة  ( الضبط)
نوف 29) ( 2 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

 222)تحت رقم)32827.
204 P



25277 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

E2T INVEST
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية
 بشريك جحيد

الراس ال اإلأت اعي : 2222.22  
سرهم

املق اإلأت اعي : 7 إقامة الرامي 
شارع سبتة الطابق 2 رقم 8  

الدارالبيضاء
بقرار من الشريك الوحيد بتاريخ)

22)أكتوبر) 222)،)تقرر ما يلي):
للشركة) املدبقة  التصفية 

ملذكورة أعاله.
الوسرا�شي) طارق  الديد  تعيين 
املذكورة) للشركة  ك صفي  التليدي 

أعاله.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية) باملحك ة  الضبط 
نوف 29) ( 2 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

 222)تحت رقم)32826.
205 P

YARED
RC : 91441

تفويت حصص اأت اعية
استثنائي) عام  أ ع  ب قت�شى 
تفويت) تم  سيد 29) 222) (2 بتاريخ)
كافة الحصص االأت اعية امل لوكة)
حصة،) ( 222 للديد رضوان شهيد)
القاطن) يوسف،) شكر  الديد  إ 4 
زنقة) امسرة،) حي  البيضاء،) بالدار 
25،)رقم)8 ،)عين الشق ب.ت.ج رقم)

.227585
يدتقيل الديد رضوان شهيد من)

مهام املدي2 للشركة.
يوسف،) شكر  الديد  يعين 
حي امسرة،) القاطن بالدار البيضاء،)
زنقة)25،)رقم)8 ،)عين الشق ب.ت.ج)
رقم)227585)مدي2ا للشركة ملدة غي2)

محدجسة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)22737  

بتاريخ)6 )سيد 29) 222.
206 P

AYNA
 N° 153, Bloc(AOC, Avenue

Kifah, CYM, RABAT
ICE : 002951150000085

تأسيس شركة
ب قت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
شركة) تأسيس  تم  نوف 29) 222،)
بشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد ذات املواصفات التالية):
االسم):)أينا.

النشاط التجاري):)مركز تج يل.
بلوك أ ج إضافي،) ( 53 (: العنوان)
حي يعقوب املنصور،) شارع الكفاح،)

الرباط.
سرهم) ( 22.222 (: املال) رأس 
حصة اأت اعية) ( 222 مقد ة إ 4)

في ملكية الديد مغنين أمين.
التديي2):)يعهد التديي2 إ 4 الديد)
مغنين أمين،)القاطن بالرباط،)ع ارة)
ح.ي.م،) الفتح  حي  شقة) ،) (،275

.A37 5 2(ب.ت.ج رقم
مدة الشركة):)22)سنة ابتداء)من)

تاريخ توقيع النظام امسا�شي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) ( 6 التجارية بالرباط بتاريخ)
سجل) ( 22732 رقم) تحت  (222 

تجاري رقم)56667 .
207 P

موراكريل
ش م م

سجل تجاري رقم 5222  
الزياسة في رأس مال الشركة

العام) الج ع  محضر  من  يتجل4 
ابريل) ( 4 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2225)أنه تقرر ما يلي):
من) الشركة  مال  رأس  رفع 
2.222.222 )سرهم إ 4)22.222.222 
حصة) بخلق22.222 ) جسلك  سرهم 
  22 بقي ة) أديدة  اأت اعية 
إ 4) تضاف  الواحدة  للحصة  سرهم 
الحصص القدي ة قي تها اإلأ الية)
الجاري) بالحداب  ( 2.222.222

للشركاء.

الشركة) مال  رأس  رفع  تحقيق 
إ 4) مقد ة  سرهم  (22.222.222 إ 4)
بقي ة) اأت اعية  حصة  (222.222
سرهم للحصة الواحدة موزعة) ( 22
حدب ندبة اشت2اكهم) بين الشركاء)

في رأس مال الشركة.
من) (7 الفصل) تعديل  تم  جعليه 

القانون امسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحك ة  الضبط 

يوم)27/24/2225)رقم)33684.
مدتخلص من األ اإلشهار

مدي2

208 P

TINGIS PARK
SARL AU

سجل تجاري رقم 422 2 
مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة بشريك جحيد
ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)
8 )اكتوبر 222)جسجل بها يوم)) يوم)
شركة) تكوين  تم  اكتوبر) 222) (2 
بشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد تت يز بالخصائص التالية):
 TINGIS PARK SARL (: االسم)

.AU
الهدف):)تهدف الشركة أساسا إ 4)

إنشاء)فراغ ترفيهي.
امل اثلة) الع ليات  أ يع 

الدياحية جكل ما يتعلق بالندجات.
الشركات) أ يع  في  املشاركة 

امل اثلة أج ذات صلة بالهدف.
الع ليات)) أ يع  جع وما 
املالية)؛)) الصناعية)؛) التجارية)؛)
من) التي  العقارية  جالغي2  العقارية 

شأنها تدعيم ن و الشركة.
:)طنجة)–)ساحة) املقر االأت اعي)
الرجساني إقامة مدي2ة الطابق الرابع)

رقم)8.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

تأسيدها النهائي.
)رأس مال الشركة):)حدس في مبلغ)
  222 إ 4) مقدم  سرهم  ( 22.222
سرهم) ( 22 بقي ة) اأت اعية  حصة 
للشريك) منحت  الواحدة  للحصة 

الوحيد.

التديي2):)عين الديد عبد الواحد)
الدفوف ك دي2 منفرس للشركة ملدة)

غي2 محدجسة مع كافة الصالحيات.)
الدنة االشت2اكية):)من فاتح يناير)

إ 4 غاية) 3)سيد 29.
االسخار) األ  من  (%5 (: امرباح) (
للشريك) ي نح  جالباقي  القانوني 
الوحيد جي كن لألرباح الصافية أن)
تخصص بعد االقتطاعات القانونية)

إ 4 رصيد أج أكث2 لالسخار الطارئ.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  نوف 29) 222) (23 يوم)

.24753 
مدتخلص من اأالإلشهار

مدي2

209 P

تجزئة لينا
ش.م.م. بشريك جحيد

سجل تجاري رقم 427 2 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد
ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)
8 )اكتوبر 222)جسجل بها يوم)) يوم)
شركة) تكوين  تم  أكتوبر) 222) (2 
بشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد تت يز بالخصائص التالية):
ش.م.م.) لينا  تجزئة  (: االسم)

بشريك جحيد.
بيع) أنشطة  أ يع  (: الهدف)

العقارات.
البيع بالج لة) التقديم،) الشراء،)
امرضية) القطع  لكل  بالتقديط  أج 
املبنية،) غي2  أج  املبنية  اممالك 
لكل) البيع أج الكراء) البناء،) التديي2،)

البنايات جاملحالت.
املدنية) املنشات  الع ارات،) بناء)
جكل) البناء) ع ليات  أ يع  جإنجاز 

امع ال املتعلقة بها.
املدنية) الع ليات  أ يع  جع وما 
العقارية املرتبطة بامهداف املذكورة)))
:)طنجة)–)ساحة) املقر االأت اعي)
الرجساني إقامة مدي2ة الطابق الرابع)

رقم)8.
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من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
تأسيدها النهائي.

)رأس مال الشركة):)حدس في مبلغ)
  222 إ 4) مقدم  سرهم  ( 22.222
سرهم) ( 22 بقي ة) اأت اعية  حصة 
للشريك) منحت  الواحدة  للحصة 

الوحيد.
التديي2):)عين الديد عبد الواحد)
الدفوف))ك دي2 منفرس للشركة))ملدة)

غي2 محدجسة مع كافة الصالحيات)
)الدنة االشت2اكية):)من فاتح يناير)

إ 4 غاية) 3)سأن29.
)امرباح):)5)في املائة من األ االسخار)
للشريك) ي نح  جالباقي  القانوني 
الوحيد جي كن لألرباح الصافية أن)
تخصص بعد االقتطاعات القانونية)

إ 4 رصيد أج أكث2 لالسخار الطارئ.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  نوف 29) 222) (23 يوم)

.247532
مدتخلص من اأالإلشهار

مدي2

210 P

BEROIA HOME
SARL

سجل تجاري رقم 62243
هبة حصص اأت اعية

إضافة مدي2 أديد
نقل املقر االأت اعي

تجديد القانون امسا�شي للشركة
القرار) محضر  من  يتجل4 
الشركة املدعوة) ( االستثنائي لشركاء)
املنعقد)) (BEROIA HOME SARL
أنه ب قت�شى) مايو) 222) (25 بتاريخ)
تقرر بطنجة  يومه  حرر  عرفي   عقد 

ما يلي):
اأت اعية) حصة  (2522 هبة)
الواحدة) للحصة  سرهم  ( 22 بقي ة)
من طرف الديد مح د نذير ططري)
ططري) بشي2  مح د  الديد  لفائدة 
حصة اأت اعية بقي ة) (2522 جهبة)
من) الواحدة  للحصة  سرهم  ( 22

طرف الديد مح د أ ال))ططري.)

إضافة الديد مح د بشي2 ططري)

ك دي2 ثالث ملدة غي2 محدجسة لتصبح)

ثالث) طرف  من  مدي2ة  الشركة 

مدي2ين.

املنطقة) إ 4  االأت اعي  املقر  نقل 

  4 زقاق) رقم) مغوغة  الصناعية 

محل رقم)C  4)طنجة.

تعديل الفصل)4)-)7)-)5 )ج8 )من)

القانون امسا�شي للشركة.

جعليه تم تجديد القانون امسا�شي)

للشركة في صيغتها الجديدة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  سبت 29) 222) (32 يوم)

 .246425
مدتخلص من األ اإلشهار

املدي2

211 P

ميريامطيكس
ش.م.م.

سجل تجاري رقم  3635

نقل املقر االأت اعي للشركة
تجديد القانون امسا�شي للشركة

القرار) محضر  من  يتجل4 

للشركة املدعوة) االستثنائي للشركاء)

»مي2يامطكس«)ش.م.م املنعقد بتاريخ))

25/25/2222)أنه تقرر ما يلي):

نقل مقر الشركة املتواأد بتجزئة)

283)إ 4 العنوان الجديد)) الورجس رقم)

طنجة)–)حي املجاهدين إقامة النور)

الطابق الثالث رقم)57.

من) (4 الفصل) تعديل  تم  جعليه 

القانون امسا�شي للشركة.)

تجديد القانون امسا�شي للشركة.

بكتابة)) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة)) التجارية  املحك ة  الضبط 

رقم) تحت  يوم) 22/222/ 2)

.246 22
مدتخلص من األ اإلشهار

املدي2

212 P

اينطاطيكس
ش م م 

سجل تجاري رقم 52227
تفويت حصص اأت اعية

تجديد القانون امسا�شي للشركة 
القرار) محضر  من  يتجل4 
املدعوة) للشركة  لشركاء) االستثنائي 
املنعقد) ش.م.م.) »اينطاطيكس«)
تقرر ( أنه)  بتاريخ) 2/222 /28)

ما يلي):
اأت اعية) حصة  (4222 تفويت)
الواحدة) للحصة  سرهم  ( 22 بقي ة)
مورج) ع ر  الديد  الديد  طرف  من 

لفائدة):)مح د ع ار ش اع.
من) (7 الفصل) تعديل  تم  جعليه 

القانون امسا�شي للشركة.)
تجديد القانون امسا�شي للشركة)

في صيغتها الجديدة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  ( نوف 29) 222) يوم) 2)

.24788 
مدتخلص من األ اإلشهار

مدي2

213 P

اوكسينور ش.م.م 
سجل تجاري رقم 2 82 

توسيع هدف الشركة
تجديد جمطابقة النظام امسا�شي

الغي2) القرار  محضر  من  يتجل4 
يوم) املنعقد  للشركاء) العاسي 

 2)اكتوبر) 222)أنه تقرر ما يلي):
بإضافة الشركة  هدف   تعديل 

ما يلي):
الدوائل) جصيانة  تجهيز  تركيب،)

الطبية.
الثالث) جعليه تم تعديل الفصل 

من القانون امسا�شي للشركة.
تجديد القانون امسا�شي للشركة)

في صيغته الجديدة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم التجارية  املحك ة   الضبط 
2 )نوف 29) 222)تحت رقم)247885.

مدتخلص من األ اإلشهار

مدي2

214 P

PATISSERIE EL MARWA
SARL AU

RC : 66507

بالرباط) مؤرخ  محضر  ب قت�شى 

تغيي2) تم  (22 2 ف29اير) ( 8 بتاريخ)

بعض قوانين الشركة جحدس ما يلي):

 CAFE إ 4) الشركة  تد ية  تغيي2 

.CHAJARA SARL AU

بلوك) (35 من) الشركة  مقر  تغيي2 

4 )مج وعة زيتونة تقدم الرباط،)إ 4)
4 )مج وعة الزيتون) 37)بلوك) املقر)

تقدم الرباط.

تدار الشركة من طرف) (: التديي2)

غي2) ملدة  املصطفى  املج29  الديد 

محدجسة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  (22 2 نوف 29) (22 بتاريخ)

. 23267

215 P

مكتب امستاذ راشيدي موالي ابراهيم

موثق بالجديدة

 STE UNITED COMPAGNY

FOR INVEST
UCI SARL

تفويت حصص شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�شى 

ابراهيم) موالي  راشيدي  امستاذ 

تم تفويت حصص) موثق بالجديدة،)

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة بتاريخ

32)أكتوبر) 222،)مض ونه):

الحامل) فوت الديد نزار قديري،)

من) ندبة  (I724 4 (رقم ب.ت.ج  ل 

 STE بشركة) ي لكها  التي  حصصه 

 UNITED COMPAGNY FOR

التي تت ثل) (INVEST( -( UCI( -( SARL

35 )سه ا بالشركة جذلك لفائدة) في)

ل) الحاملة  قديري،) فضيلة  الديدة 

.I32235 (ب.ت.ج رقم

عقد هبة تلقاه امستاذ راشيدي)

 موالي ابراهيم موثق بالجديدة،)بتاريخ

32)أكتوبر) 222،)مض ونه):
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جهب الديد مصطفى قديري،)5  
سه ا لصالح الديدة فضيلة قديري)
ليتم خص ها من أ يع امسهم التي)

ي تلكها أي)322)سهم.
عقد هبة تلقاه امستاذ راشيدي)
 موالي ابراهيم موثق بالجديدة،)بتاريخ

32)أكتوبر) 222،)مض ونه):
جهبت الديدة فضيلة قديري)442 
سه ا لصالح أبنائها ليتم خص ها من)
 522 أ يع امسهم التي ت تلكها أي)

سهم ب عدل):
الديد املكي قديري)2  )سهم.

الديد مح د قديري)2  )سهم.
   2 قديري) الرزاق  عبد  الديد 

سهم.
الديدة عزيزة قديري)55)سهم.
الديدة الهام قديري)55)سهم.

بتاريخ العام،) الج ع   محضر 
شركاء) لج يع  أكتوبر) 222،) (32
 STE UNITED COMPAGNY شركة)
بتاريخ (FOR(INVEST(-(UCI(-(SARL 

32)أكتوبر) 222،)مض ونه):
الديدة) الشركة  مدي2ة  استقالة 

فضيلة قديري.
الديد) أديد  مدير  تعيين 
مصطفى القاسيري ملدة غي2 محدجسة.

التفويت) عقوس  عل4  املوافقة 
شركاء) جقبول  الشركاء) بين  جالهبة 

أدس.
من) (7 الفصل) تغيي2  تم  جبذلك 

النظام امسا�شي للشركة.
ب بلغ) الشركة  رأس ال  حدس 
سرهم موزعة بين الشركاء) ( 22.222

كاآلتي):
  65 الديد نزار قديري حصصه)

حصة بالشركة.
الديد مصطفى قديري حصصه)

285)حصة بالشركة.
الديدة فضيلة قديري حصصها)

2  )حصة بالشركة.
الديد مكي قديري حصصه)2   

حصة بالشركة.
حصصه) قديري  مح د  الديد 

2  )حصة بالشركة.)
قديري) الرزاق  عبد  الديد 

حصصه)2  )حصة بالشركة.)

حصصها) قديري  عزيزة  الديدة 
55)حصة بالشركة.

الديدة الهام قديري حصصها)55 
حصة بالشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بنور  بديدي  االبتدائية 

نوف 29) 222)تحت رقم) 425.
مكتب امستاذ راشيدي موالي ابراهيم

موثق بالجديدة

216 P

STZ LAHLOU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي):)855 ، سكتور 2 

قصبة مهدية، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالقنيطرة،)تم جضع القانون امسا�شي)
لشركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات)

املواصفات التالية):
STZ(LAHLOU(-(SARL(:(التد ية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
سكتور) (، 855 (: املقر االأت اعي)

2 ،)قصبة مهدية،)القنيطرة.
موضوع الشركة):)

تاأر.
امشغال املختلفة أج البناء.

رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 
سرهم) ( 22.222 مبلغ) في  الشركة 
اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) مقدم 
محررة) للواحدة،) سرهم  ( 22 بقي ة)
عل4) جموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء.
الديد زكرياء)لحلو.

الديد صالح الدين لحلو.
املدة):)22)سنة.

أسند إ 4 الديد زكرياء) (: التديي2)
لحلو جالديد صالح الدين لحلو.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
سيد 29) فاتح  بتاريخ  رقم) 6336)

.222 
217 P

 SOCIETE A BIS Z BILDUNGS

ZENTRUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد

رأس الها : 22.222  سرهم

املقر االأت اعي):)3 ، زنقة ل فال 

فلوري إقامة سكينة رقم 3

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 

بالقنيطرة،)تم جضع القانون امسا�شي)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  جحيد  بشريك 

التالية):

 SOCIETE A BIS (: التد ية)

 Z( BILDUNGS( ZENTRUM( -

SARLAU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

املقر االأت اعي):)3 ،)زنقة ل فال)

فلوري إقامة سكينة رقم)3)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

االستشارة في التديي2.

تكوين مدت ر.

رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 

سرهم) ( 22.222 مبلغ) في  الشركة 

اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) مقدم 

محررة) للواحدة،) سرهم  ( 22 بقي ة)

عل4) جموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء.

  222 ربيعة) البشاري  الديدة 

حصة.

املدة):)22)سنة.

الديدة) إ 4  أسند  (: التديي2)

أملانية،) الجندية  ربيعة،) البشاري 

رقم) الدفر  لجواز  الحاملة 

.C5PHV4  J

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

سيد 29) ( 3 بتاريخ) (635 2 رقم)

.222 

218 P

GOPEX PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 22.222  سرهم
السجل التجاري رقم  5356
ملخص محضر الج ع العام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي) العام  الج ع  إطار  في 
شركة ذات) (GOPEX PRIVE لشركة)
جحيد) بشريك  محدجسة  مدؤجلية 
نوف 29) 222  (24 بتاريخ) املنعقد 
مح د) شارع  بزاجية  مقرها  الكائن 
جزنقة) الحنصا ي،) زنقة  الخامس،)
الطابق) ب،) ع ارة  الدين  صالح 
إقامة تانكرا) (،32 الدابع مكتب رقم)

القنيطرة.
تداجل مداه و الشركة باإلأ اع)

عل4 ما يلي):
قراءة تقرير التديي2 الذي قام به)

املدي2.
سابقة) بصفة  الشركة  تصفية 

مجانها.
مهداجي) محدن  الديد  تعيين 
جتحديد) التصفية  عن  املدؤجل 
42)زنقة شالة شقة) مقرها ب ع ارة)

7)القنيطرة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى)
االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
سيد 29) 222  فاتح  في  بالقنيطرة 

تحت رقم)82222.
219 P

JOUDY SAKAN شركة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : 85 شارع موالي 

عبد الرح ان شقة 2 القنيطرة
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
االستثنائي املنعقد يوم فاتح نوف 29)
ذات) الشركة  شركاء) قرر  (222 
»أوسي سكن«) املدؤجلية املحدجسة)
جالكائن) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها االأت اعي بالقنيطرة)85)شارع)
شقة) الرح ان  عبد  موالي  شارع 
االأت اعي) املقر  نقل  القنيطرة،) (2

للشركة إ 4 العنوان التا ي):
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مكتب)   الي2موك  زنقة  (6
القنيطرة.

عل4 إثر ما سبق تم تعديل الفصل)
5)من القانون امسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
سيد 29) 222  ( 4 بالقنيطرة بتاريخ)

تحت رقم) 8232.
220 P

SOCIETE KEEP FORM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : الطابق امر�شي
بقعة 2243، لو فالون، القنيطرة

تحويل املقر االأت اعي
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
بتاريخ بالقنيطرة  العاسي   غي2 
 SOCIETE لشركة) سيد 29) 222) (2

KEEP(FORM(-(SARL،)تقرر ما يلي):
املقر) تحويل  عل4  املصاسقة 
العنوان) من  للشركة  االأت اعي 

القديم):
(،2243 بقعة) امر�شي،) الطابق 

لو فالون،)القنيطرة.
رقم) متجر  (: الجديد) العنوان  إ 4 
زرع،) جابن  بي2جت  زنقة  زاجية  (، 2

ع ارة)8،)القنيطرة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 
5 )سيد 29) 222)تحت رقم) 8242.
221 P

 STE CENTRE CHEMIN VERS
LA REUSSITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها : 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : زاجية زنقة أبالة
غاندي جلبنان رقم 3 ج7، إقامة

فاتن B، املكتب رقم 2، القنيطرة
تفويت حصص اأت اعية

تعيين مدي2 أديد
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
بتاريخ بالقنيطرة  العاسي  غي2 

 STE لشركة) نوف 29) 222) (24

 CENTRE CHEMIN VERS LA

املدؤجلية) ذات  شركة  (REUSSITE

املحدجسة،)تقرر ما يلي):

املصاسقة عل4 تفويت)752)حصة)

22 )سرهم للحصة) اأت اعية بقي ة)

في ملك الديد سعيد قبيبش،)موزعة)

كالتا ي):

لفائدة) اأت اعية  حصة  (252

الحامل) الحدن،) أبو  بنعزجز  الديد 

.GB22788(للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة) اأت اعية  حصة  (252

الحامل) الحدين،) جاحيدي  الديد 

.GJ23525(للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة) اأت اعية  حصة  (252

الحامل) ح �شي،) أيوب  الديد 

.GK 2 624(للبطاقة الوطنية رقم

موزع) الشركة  رأس ال  ليصبح 

كالتا ي):

مبلغ) في  الشركة  رأس ال  حدس 

  222 إ 4) مقدم  سرهم  ( 22.222

سرهم) ( 22 بقي ة) اأت اعية  حصة 

مكتتبة) بكاملها،) محررة  للحصة،)

جموزعة عل4 الشركاء)كالتا ي):

الديد سعيد قبيبش)252)حصة،)

أي ما مج وعه)25.222)سرهم.

 252 الحدن) أبو  بنعزجز  الديد 

 25.222 مج وعه) ما  أي  حصة،)

سرهم.

 252 الحدين) جاحيدي  الديد 

 25.222 مج وعه) ما  أي  حصة،)

سرهم.

الديد أيوب ح �شي)252)حصة،)

أي ما مج وعه)25.222)سرهم.
شقور) الديد  استقالة  قبول 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  رشيد،)
تديي2) مهام  من  (GA78 23 رقم)

الشركة جتعيين الديد أيوب ح �شي)

مدي2 أديد للشركة،)جذلك ملدة غي2)

محدجسة جتخويله أ يع الصالحيات.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقنيطرة،)  االبتدائية 

3 )سيد 29) 222)تحت رقم)82375.

222 P

YAPILIFE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 22.222  سرهم

املقر االأت اعي):)84 ، البد ة
اجالس اجأيه، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالقنيطرة،)تم جضع القانون امسا�شي)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  جحيد  بشريك 

التالية):
YAPILIFE(-(SARLAU(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

البد ة) (، 84 (: االأت اعي) املقر 
اجالس اجأيه،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)
أج) املختلفة  امشغال  في  املقاجلة 

البناء.
رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 
سرهم) ( 22.222 مبلغ) في  الشركة 
اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) مقدم 
محررة) للواحدة،) سرهم  ( 22 بقي ة)
عل4) جموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتا ي):
  222 الفزك) أسامة  الديد 

حصة.
املدة):)22)سنة.

التديي2):)أسند إ 4 أسامة الفزك.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
سيد 29) ( 4 بتاريخ) (63543 رقم)

.222 
223 P

CAP DU NORD INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 22.222  سرهم

املقر االأت اعي):)42 سبو مع ورة 
إقامة Brigite مكتب   القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالقنيطرة،)تم جضع القانون امسا�شي)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  جحيد  بشريك 

التالية):

 CAP DU NORD (: التد ية)
INVEST(-(SARLAU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

املقر االأت اعي):)42)سبو مع ورة)
إقامة)Brigite)مكتب) )القنيطرة.

موضوع الشركة):)
أج) املختلفة  امشغال  في  املقاجلة 

البناء.
تاأر مدتورس بائع نصف الج لة.

تاأر.
رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 
سرهم) ( 22.222 مبلغ) في  الشركة 
اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) مقدم 
محررة) للواحدة،) سرهم  ( 22 بقي ة)
عل4) جموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتا ي):
الديد كريم سجيري)222 )حصة.

املدة):)22)سنة.
التديي2):)أسند إ 4 كريم سجيري.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
أغدطس) ( 2 بتاريخ) رقم) 6225)

.222 
224 P

ABDENAJI TRANS
SARL.AU

ب قت�شى العقد العرفي املحرر في)
سيد 29) 222،) ( 5 القنيطرة بتاريخ)
امسا�شي) القانون  عل4  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):
 ABDENAJI TRANS (: التد ية)

SARL.AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املدؤجلية املحدجسة مداهم جاحد.
الغرض):

مقاجل النقل الشخ�شي.
مقاجل نقل البضائع.

مقاجل النقل املدر�شي.
شارع) (48 (: االأت اعي) املركز 
أبو بكر الصديق إقامة إي ان مكتب)

2،)القنيطرة.
سرهم) ( 22.222 (: الرأس ال)
حصة اأت اعية) ( 222 مقد ة إ 4)

بقي ة)22 )سرهم للحصة الواحدة.
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الدنة االأت اعية):)من فاتح ينابر)
إ 4) 3)سيد 29 من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (%5 (: امرباح)
جالباقي بعد املداجلة.

لتديي2) قانونيا  عين  (: التديي2)
الشركة جملدة غي2 محدجسة):

عبد الناجي ن رج.
املحك ة) في  الشركة  تسجيل  تم 
بتاريخ القنيطرة   االبتدائية 
5 )سيد 29) 222)تحت رقم)63552.
225 P

SOCIETE DELARIVA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي : رقم 3، إقامة مريم

زنقة شالة، زاجية زنقة غاندي 
جمبارك الدكا ي املدينة العليا

القنيطرة
السجل التجاري رقم 62783

تفويت حصص اأت اعية
تعيين مدي2 أديد

ب قت�شى محضر الج ع العام غي2)
 SOCIETE العاسي بالقنيطرة لشركة)
املدؤجلية) ذات  شركة  (DELARIVA

املحدجسة،)تقرر ما يلي):
املصاسقة عل4 تفويت)522)حصة)
22 )سرهم للحصة) اأت اعية بقي ة)
في ملك الديد فرجق الشنة لفائدة)
ليصبح) الدين  نور  كرجمي  الديد 

رأس ال الشركة موزع كالتا ي):
 522 الدين) زين  رشيدي  الديد 

حصة.
 522 الدين) نور  كرجمي  الديد 

حصة.
املج وع):)222 )حصة.

فرجق) الديد  استقالة  قبول 
الشركة) تديي2  مهام  من  الشنة،)
الدين،)) زين  رشيدي  الديد  جتعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

G364853)مدي2 أديد للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة،)  االبتدائية 
2 )سيد 29) 222)تحت رقم)82353.
226 P

سيوان امستاذة ليل4 بشناجي،)موثقة ب29شيد
45،)شارع مح د الخامس،)تجزئة الع ي2ي)

برشيد

SARGUE SANITAIRE
تفويت حصص جتعديل القانون 

امسا�شي للشركة
بديوان) رسمي  عقد  ب قت�شى 
موثقة) بشناجي،) ليل4  امستاذة 
يوليو) ج28) (27 بتاريخ) حرر  ب29شيد 

  22)ج5)أغدطس) 222):
تم تفويت أ يع حصص الديد)
حصة في) (3 222 الحبيب حنان أي)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  الشركة 
 SARGUE SANITAIRE املد اة)
ب29شيد،) االأت اعي  مقرها  ش.م.م،)
أ اعة سيدي املكي سجار لحداسنة،)
مسجل باملحك ة االبتدائية بالسجل)
(، 57 3 التجاري ب29شيد تحت رقم)
إ 4 الداسة فتاش جالديد عبد الكريم)

الع ار،)جالديد ابراهيم فهمي.
عاسل) الديد  عل4  التشطيب  تم 
املد اة) للشركة  ك دي2  مفتاح 

SARGUE SANITAIRE)ش.م.م.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 
املدؤجلية ذات) من شركة محدجسة 
محدجسة) شركة  إ 4  جحيد  شريك 

املدؤجلية.
فهمي) ابراهيم  الديد  تعيين 
ك دي2ين) الع ار  بوشعيب  جالديد 

للشركة.
جقد تم اإليداع القانوني للشركة)
االبتدائية) باملحك ة  الضبط  بكتابة 
ب29شيد بتاريخ)23)نوف 29) 222)تحت)

رقم)3 4 .
للخالصة جالبيان

امستاذة ليل4 بشناجي

227 P

STE ARAME INFO
مسجل)) عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم) بالرباط،) نوف 29) 222) ( 2 في)
املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة بالخصائص التالية):
ARAME INFO(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.

هدفها االأت اعي):
املعلوميات،)مكتب الدراسة.

رأس املال):)22.222 )سرهم
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.
يناير) فاتح  من  (: املالية) الدنة 
سيد 29 من كل سنة ما عدا) إ 4) 3)
تاريخ) من  تبتدئ  امج 4  الدنة 

التسجيل.
زنقة) مكرر،) ( 5: االأت اعي) املقر 

جرزان،)حي الكفاح،)القرية.
:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)

مريم ارسان.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني بالرباط تحت رقم)34282.
رقم التسجيل):) 23/222  .

228 P

GEOSPORT
 34RUE(AMIRA(AICHA(APP 12

KENITRA
االتفاق) تم  عرفي  عقد  ب قت�شى 

عل4 ما يلي):
 SPORT الشركة) باعت 
52)حصة) (- (FASHION HOLDING
الع راني) الديد  لفائدة  اأت اعية 

ك ال.
 SPORT الشركة) باعت 
حصة)  52 (- (FASHION HOLDING
كيدي الديد  لفائدة   اأت اعية 

عبد الرفيع.
 SPORT الشركة) باعت 
حصة)  52 (- (FASHION HOLDING
اج�شي) الديد  لفائدة  اأت اعية 

حدن.
 SPORT الشركة) باعت 
حصة اأت اعية) ( 22 (- (FINANCE

لفائدة الديد الع راني ك ال.
 SPORT الشركة) باعت 
حصة) ( 22 (- (FINANCE
كيدي الديد  لفائدة   اأت اعية 

عبد الرفيع.
 SPORT FINANCE(باعت الشركة
120)-)حصة اأت اعية لفائدة الديد)

اج�شي حدن.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة،)  االبتدائية 
4 )سيد 29) 222)تحت رقم)5244.

229 P

RB PROMOTION
LIQUIDATION TOTALE

االتفاق) تم  عرفي  عقد  ب قت�شى 
عل4 ما يلي):

التصفية النهائية.
االتفاق عل4 تقرير املصفي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط في)2)سيد 29) 222 

تحت الرقم)22257 .
230 P

SARAH TISSUS
SARL

 ENSEMBLE LES CAMELIAS
 LOCAL 7, IMM 11, RDC(RIAD

RABAT
االتفاق) تم  عرفي  عقد  ب قت�شى 

عل4 ما يلي):
تغيي2 االسم التجاري للشركة من)
 AMAYA BY إ 4) (SARAH TISSUS

.ZS
اإلمضاء) عل4  املشت2ك  االتفاق 

املنفصل ملدي2ين الشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط في)24)نوف 29) 222 

تحت الرقم) 228  .
231 P

PERFECT HAND
Société(à(responsabilité(limitée

Au(capital(de 700.000 Dhs
2RUE(ANNABIA(SEC 11

HAY(RYAD, RABAT
االتفاق) تم  عرفي  عقد  ب قت�شى 

عل4 ما يلي):
باع الديد عاسل مح وس الد ار)
2333)حصة اأت اعية للديد اسيب)

الشو يرسي.
مح وس) عاسل  الديد  استقالة 
اسيب الديد  جتعيين   الد ار 

)الشو يرسي ك دي2 جحيد للشركة.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط في)7)سيد 29) 222 

تحت الرقم)2224 .

232 P

EL MAKSOUR TRANSPORT
االستثنائي) العام  الج ع  قرر 

املنعقد بتاريخ)6 )سبت 29) 222):

حصة اأت اعية من) (26 تفويت)

الديد املكدور سليم لفائدة الديد)

امين برزكان.

حصة اأت اعية من) (68 تفويت)

الديد) لفائدة  نبيل  الديد املكدور 

امين برزكان.

سليم) املكدور  الديد  تأكيد 

كوكيل للشركة مع أ يع الصالحيات)

جتعيين الديد امين برزكان ك داعد)

مدي2 بحيث أن توقيعاته ا املشت2كة)

تلزمان الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

بتاريخ) ( 222 بالخ يدات تحت رقم)

28)أكتوبر) 222.
للنسخ جالبيان

الوكيل

233 P

 MAROC QUALITY

KNITTING
مارجك كواليتي نايتين

شركة محدجسة املدؤجلية

مقرها االأت اعي : املنطقة 

الصناعية أزناية، تجزئات رقم 

65 ، 66 ، 67  ج68  طنجة
رأس الها : 648.222. 7 سرهم

السجل التجاري : طنجة
رقم 54435

رفع رأس املال االأت اعي
الج ع) قرارات  محضر  ب قت�شى 

العام االستثنائي املحرر ب قر الشركة)
بطنجة بتاريخ)5 )نوف 29) 222)تقرر)

ما يلي):
طريق) عن  املال  رأس  زياسة 

عل4 الدفع  املدتحقة  الديون  سمج 

الشركة لصالح الشريك هالوتكس)  
HALLOTEX, S.L)ب بلغ)48.222 .62 
 2.522.222 جذلك برفعه من) سرهم،)

سرهم إ 4)648.222. 7)سرهم.
بونارج) إكزافييه  الديد  تنازل 
 XAVIER BONAREU ليونارت)
خوسيه) جالديد  (LLEONART
باليدتي2جس) كابالي2ج  مانويل 
 Monsieur( JOSE( MANUEL( et( de
عن) (CABALLERO BALLESTEROS
حقه ا في امفضلية لزياسة رأس املال.

النهائي من) املصاسقة عل4 االنتهاء)
الزياسة في رأس املال.

6)ج7)من) التعديل املوازي لل واس)
النظام امسا�شي.

تنقيح القوانين امساسية للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  املحك ة  ضبط 
رقم) تحت  سيد 29) 222) (6 بتاريخ)

.2486 2
للخالصة جالبيان

املدي2

234 P

CLARTON HORN MAROC
كالرطون اجرن مارجك

شركة محدجسة املدؤجلية
ذات الشريك الوحيد

مقرها االأت اعي : تجزئة  5، تجزئة 
3، الطابق امر�شي، املنطقة الحرة 

للتصدير 22222 - طنجة
رأس الها : 66.622 .  سرهم قابل 

للتحويل
السجل التجاري : طنجة

رقم 58823
الحل املدبق للشركة

ب قت�شى محضر قرارات الشريك)
الوحيد املحرر ب قر الشركة بطنجة)

بتاريخ)4)أكتوبر) 222)تقرر ما يلي):
الحل املدبق للشركة.

أجرتيجا) ماتيو  الديد  استقالة 
 MATEO ORTEGA ميجياس)

MEGIAS)من مهامه ك دي2 للشركة.
أجرتيجا) ماتيو  الديد  تعيين 
 MATEO ORTEGA ميجياس)
ملدة) للشركة  ك صف  (MEGIAS

التصفية.

تحديد مقر التصفية في العنوان)
الطابق) (،3 :)تجزئة) 5،)تجزئة) التا ي)
للتصدير) الحرة  املنطقة  امر�شي،)

22222)-)طنجة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  املحك ة  ضبط 
رقم) تحت  نوف 29) 222) (22 بتاريخ)

.248 2 
للخالصة جالبيان

املصفي

235 P

RELATS MAROC
رجالتس مارجك

 شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الواحد

مقرها االأت اعي : تجزئة D، املنطقة 
الحرة للتصدير، طنجة

رأس الها : 22.222.222 سرهم قابل 
للتحويل

السجل التجاري : طنجة رقم 3 426
تعيين مراقب حدابات

ب قت�شى محضر قرارات الشريك)
الواحد املحرر ب قر الشركة بطنجة)
بتاريخ)3 )أكتوبر) 222)تقرر ما يلي):

مايي2) تيلي  باكر  الشركة  تعيين 
BAKER TILLY MAJER SARL)ك راقب)
لحدابات الشركة جذلك للحصول عل4)
شهاسة حدابات الدنوات املالية) 222 

ج2222)ج2223.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحك ة التجارية بطنجة بتاريخ)
22)نوف 29) 222)تحت رقم)22 248.

للخالصة جالبيان
املدي2

236 P

 FONAMENTS SOLIDS
MAROC

فونامينتس سوليدس مارجك
 شركة محدجسة املدؤجلية 

ذات الشريك الواحد
مقرها االأت اعي : زاجية شارع مح د 

الخامس جزنقة ابن كثي2، إقامة 
سجس ماريس، الطابق 5، رقم 53، 

طنجة

رأس الها : 7.322.222  سرهم
السجل التجاري : طنجة رقم 22465

تغيي2 مدي2
ب قت�شى محضر قرارات الشريك)
الواحد املحرر ب قر الشركة بطنجة)
بتاريخ)8 )نوف 29) 222)تقرر ما يلي):

أنطونيو) خوسيه  الديد  إقالة 
 JOSE ANTONIO كا ي) هي2نانديز 
مهامه) من  (HERNANDEZ CALLE

ك دي2 للشركة.
كارمن) سيل  ماريا  الديدة  تعيين 
 MARIA DEL CARMEN(أجرتونو مويا
ORTUNO MOYA)جالديد خوسيه)
 JOSE أجرتونو) هي2نانديز  أنطونيو 
 ANTONIO HERNANDEZ
ملدة) للشركة  ك دي2ان  (ORTUNO

غي2 محدسة.
من) (28 للفصل) املوازي  التعديل 

القوانين امساسية للشركة.
الشريك) م ثل  تغيي2  إثبات 
ماريا) الديدة  يصبح  الذي  الواحد 
 MARIA DEL(سيل كارمن أجرتونو مويا

.CARMEN ORTUNO MOYA
تنقيح القوانين امساسية للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحك ة التجارية بطنجة بتاريخ)
2 )سيد 29) 222)تحت رقم)248838.

للخالصة جالبيان
املدي2

237 P

STE DANI GUACHE
تأسيس شركة

ب وأب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 
تأسيس) تم  أكتوبر) 222) (25
لها) ذات مدؤجلية محدجسة  ( شركة)

املواصفات التالية):
  .STE DANI GUACHE(:(التد ية
االشغال) (: االأت اعي) الهدف 

املختلفة أج البناء)).
أنوال) شارع  (23 االأت اعي:) املقر 
 4 رقم) مكتب  فلوري)  ) اقامة 

مي وزة،)قنيطرة.
الرأس ال):))حدس رأس ال الشركة)

في)22.222 )سرهم.)
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الديدان) عين  (: الشركة) تديي2 

حكاش مراس جاملهداني عبد هللا مدي2ان)

للشركة مع أ يع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  ( اإليداع) تم  (- (II

الضبط باملحك ة االبتدائية))بالقنيطرة))

تحت السجل التجاري رقم)63537. 
للنسخ جالبيان

الوكيل

238 P

STE JIHAD ET FILS
العام) االستثنائي  الج ع  قرر  (- (I

املنعقد في)22)نوف 29) 222.

أهاس) الصاط  الديد  استقالة 

غزالن) الكراب  الديدة  جتعيين 

أ يع) مع  للشركة  أديدة  مدي2ة 

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

الضبط باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة)

تحت رقم)5827)بتاريخ)2)سيد 29) 222.
للنسخ جالبيان

الوكيل

239 P

SANI SAHARA
العام) االستثنائي  الج ع  قرر  (- (I

املنعقد في)3)سيد 29) 222.

تفويت)522)حصة اأت اعية من)

أح د)) علوي  الح دي  الديد  طرف 

جكذا) عث ان،) بلغيتي  الديد  لفائدة 

استقالة الديد الح دي علوي اح د)

مدي2ا) عث ان  بلغيتي  الديد  جتأكيد 

أديدا للشركة مع أ يع الصالحيات)

للشركة من) القانوني  الشكل  جتغيي2 

إ 4 شركة) ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
القانون) تذجيب  ثم  ك ا  جحيد،)

امسا�شي جتعديله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

بتاريخ) ( 362 بالخ يدات تحت رقم)

2)سيد 29) 222.
للنسخ جالبيان

الوكيل

240 P

STE ESCAPE OSCAR
ب قت�شى قرار الج ع العام الغي2)

2)نوف 29) 222  العاسي املنعقد يوم)

.ESCAPE OSCAR(لشركة

من) االأت اعي  املقر  تغيي2  (- (  

حجر) ابن  زنقة  (37 ع ارة) (2 رقم)

الشقة)   إ 4  فاس  الدكارات،)

62،)شارع) الطابق امجل،)ع ارة رقم)

الزرقطوني،)املدينة الجديدة،)فاس.

(: للديد) جالتديي2  اإلمضاء) (- (2

شني عاسل جللديدة خيار أمي ة.

3)-)تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

التجارية بفاس تحت رقم)5548)بتاريخ)

تحت رقم السجل) سيد 29) 222) (8

التجاري)62262.

241 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء،)4)زنقة املعطي أزج ي))زنقة)

فريول سابقا))أنفا

UNIVERS DARNA
 SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رس الها : 5.222.222 سرهم

الكائن مقرها : بندلي ان، فيال 

رأاء، شاطئ تالل املنصورية

السجل التجاري : 4273

الزياسة في رس ال الشركة
تغيي2 تد ية الشركة

 3 بتاريخ) ب وأب عقد عرفي  (- (I

ماي) 222،)تقرر):

ب بلغ) في رس ال الشركة  الزياسة 

أار) بحداب  سرهم  (3.222.222

للشريك لرفعه من)5.222.222)سرهم)

إ 4)8.222.222)سرهم.

لتصبح) الشركة  تد ية  تغيي2 

.UNIVERS ALIA

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II

بكتابة الضبط لدى املحك ة االبتدائية)

سبت 29) 222  (22 ببندلي ان بتاريخ)

تحت رقم)726.
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POSITIVE INVEST
تكوين شركة مداه ة

ب وأب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I
تم جضع النظام) نوف 29) 222،) (24
تك ن) مداه ة  لشركة  امسا�شي 

م يزاتها في ا يلي):
الشكل):)شركة مداه ة.

.POSITIVE INVEST(:(التد ية
لل شاركات) قابضة  (: الغرض)

جتدبي2 القيم املنقولة.
البيضاء،) الدار  (: الشركة) مقر 
6 4،)زنقة مصطفى املعاني،)سيدي)

بليوط.
املدة):)22)سنة.

  22.222.222 (: رس ال الشركة)
سرهم.

من فاتح) (: الدنة املالية للشركة)
يناير إ 4) 3)سيد 29.

فتح،) كريم  الديد  (: املتصرفون)
الديد مح د كريم الشباني االسري�شي،)
الديد) الرجي�شي،) يوسف  الديد 
الحدن البدراجي،)الديد مهدي براج ي)
زكاري) بنخياط  مريم  جالديدة  بناني 

حدني.
الديد) (: اإلسارة) مجلس  رئيس 

يوسف الرجي�شي.
مهدي) الديد  (: العام) املدير 

بورقية.
الديد) (: اإلسارة) مجلس  كاتب 

مهدي بورقية.
 HDID(مراقب الحدابات):)شركة
الديد مح د) ي ثلها  (&( ASSOCIES

حديد.
II)-)تم قيد الشركة بكتابة الضبط)
لدى املحك ة التجارية للدار البيضاء)
تحت رقم) سيد 29) 222) ( 3 بتاريخ)

.525552
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FARINVEST
تكوين شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جاحد
ب وأب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I
تم جضع النظام) أكتوبر) 222،) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
محدجسة بشريك جاحد تك ن م يزاتها)

في ا يلي):

مدؤجلية) ذات  شركة  (: الشكل)
محدجسة بشريك جاحد.

.FARINVEST(:(التد ية
لل شاركات) قابضة  (: الغرض)

جتدبي2 القيم املنقولة.
شارع) (،52 الرباط) (: مقر الشركة)

ابن سينا،)الشقة)  ،)أكدال.
املدة):)22)سنة.

رس ال الشركة):)22.222 )سرهم.

الشريك الواحد):)الديد أمين فرج.
من فاتح) (: الدنة املالية للشركة)

يناير إ 4) 3)سيد 29.
املدبر):)الديد أمين فرج.

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
بكتابة الضبط لدى املحك ة التجارية)
سيد 29) 222  فاتح  بتاريخ  للرباط 

تحت رقم)42 22 .
بكتابة) الشركة  قيد  تم  (- (III
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 29) 222  فاتح  بتاريخ  للرباط 

تحت رقم) 5626 .
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 ASHWA TECHNOLOGIE
AFRICA

شركة مداه ة مبدطة
رس الها : 322.222 سرهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء، 
سابينو 782، الحضي2ة الصناعية 

للنواصر
السجل التجاري : 2 226 
التعريب الجبائي :  226428

الزياسة جالتخفيض في رس ال 
الشركة

ت ديد مدة الشركة جتحويل شكلها 
القانوني إ 4 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جاحد
العامة غي2) الج عية  ب وأب  (- (I
العاسية للشركاء)املنعقدة في)32)سبت 29)

 222،)تقرر ما يلي):
من) الشركة  رس ال  تخفيض 

322.222)سرهم إ 4)2)سرهم.
من) الشركة  رس ال  في  الزياسة 
2,22)سرهم إ 4)7.227.222)سرهم عن)
طريق املقاصة مع مدتحقات سائلة)
جثابتة جمدتوأبة عل4 عاتق الشركة.
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من) الشركة  رس ال  تخفيض 

7.227.222)سرهم إ 4)4.527.222)سرهم.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  إ 4 

بشريك جاحد.

سنة) (52 ت ديد مدة الشركة من)

إ 4)22)سنة.

اعت اس نظام أسا�شي أديد تحت)

شكل شركة ذات مدؤجلية محدجسة)

بشريك جاحد.

توقف مهام الرئيس جاملتصرفين.
تعيين الشيخ حدين علي البناجي)

بصفته مدبرا أديدا.

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II

املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) البيضاء) للدار   التجارية 

22)نوف 29) 222)تحت رقم)822242.
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COOPER MANAGEMNT

 N°48(Rue(Mohamed(El(Amraoui,

Résidence(Nizar

Tél(:(0661(22(00(99/(0537(37(87(81

Fax(:(0537(90(12(20

KENITRA

STE A.E MORJANE
ش.ذ.م.م ذات الشريك الواحد

املقر االأت اعي : ع ارة 32، شقة 

2 ، زنقة لبنان، إقامة الصفاء، 

القنيطرة

ب قت�شى محضر القرار االستثنائي)

 STE A.E لشركة) الواحد  للشريك 

ش.ذ.م.م ذات الشريك) (MORJANE

بتاريخ) بالقنيطرة،) املنعقد   الواحد،)

2)سيد 29) 222)تقرر ما يلي):

 STE تصفية مدبقة لشركة) (- ( 

ذات) ش.ذ.م.م  (A.E MORJANE

الشريك الواحد.

2)-)إبراء)ذمة مدي2 الشركة الديد)

مورأان ع ار.

في) للشركة  مصفي  تد ية  (- (3

شخص الديد مورأان ع ار.

(،32 :)ع ارة) -)عنوان التصفية) (4
شقة)2 ،)زنقة لبنان،)إقامة الصفاء،)

القنيطرة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  جقد 

االبتدائية) باملحك ة  املحضر 

سيد 29) 222  ( 3 بالقنيطرة بتاريخ)

السجل) ب لف  (5232 رقم) تحت 

التجاري رقم) 5223.

246 P

 GROUPE GM AMENITIES

MAROC
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

يقدر رأس الها ب : 2.322.222 سرهم

املقر االأت اعي : الرقم 36، شارع 

امبطال، الشقة رقم 2، أكدال، 

الرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

بتاريخ) جمسجل  نوف 29) 222) ( 7 

3)سيد 29) 222)بالرباط،)قرر شركاء)

الشركة ما يلي):

تغيي2 املقر االأت اعي من العنوان)

املذكور أعاله إ 4 العنوان التا ي):

الرقم)2 ،)تجزئة القصر،)املنطقة)

الصناعية الصخي2ات،)ت ارة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحك ة 

5 )سيد 29) 222)تحت رقم)22688  

.(RC N°86462(
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امستاذ مح د رشيد التدالجي

موثق بالدار البيضاء

67/62)شارع موالي اسريس امجل،)الطابق)

امجل،)الشقة رقم)3

2522 82  8 22 /2522 82 25 25 88

الفاكس):)42 5  82 2522

BIBANCOM
SARL AU

 شركة محدجسة املدؤجلية 

بشريك جاحد
رأس الها االأت اعي : 22.222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : بالدار البيضاء، 

   زنقة سجل اسة، شارع املحطة

السجل التجاري :  5324

التعريف الضريبي :  4246582

الرفع من الرأس ال الشركة

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�شى 
امستاذ مح د رشيد التدالجي،)موثق)
سيد 29) ( 5 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

 222)قرر الشركاء)ما يلي):
من) الرفع  الواحد  الشريك  قرر 
رأس ال الشركة من)2.222.222 )سرهم)

إ 4)22.222.222)سرهم
تحيين القانون امسا�شي للشركة.)

بالسجل) القانوني  ( اإليداع) تم 
للدار) التجارية  باملحك ة  التجاري 
البيضاء)بتاريخ)5 )سيد 29) 222)تحت)

رقم)824627. 
للخالصة جالبيان

امستاذ مح د رشيد التدالجي
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RICULER NEGO
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- (I
6 )نوف 29) 222،)ت ت) بالرباط يوم)
لشركة) التأسيس  القانون  صياغة 
جاحد،) بشريك  املدؤجلية  محدجسة 

لها الخصائص التالية):
.RICULER NEGO(:(التد ية

جالتصدير،) االستي2اس  (: الهدف)
امشغال العامة.

ازكزا،) زنقة  (6 (: االأت اعي) املقر 
أكدال،) (،2 شقة) الثالث،) الطابق 

الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأس ال):)حدس رأس ال الشركة)

في مبلغ)22.222 .
اإلسارة):)عهد تديي2 الشركة للديد)

�شي مح د الخضري.
نوف 29 إ 4) ( 2 من) (: الدنة املالية)

غاية) 3)سيد 29.
تم اإليداع القانوني جتسجيل) (- (II
الشركة بالسجل التجاري لل حك ة)
سيد 29) ( 4 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222)تحت رقم)22648 .
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FEELY EVENEMENTS
SARL

I)-)ب وأب عقد عرفي حرر بت ارة)
تم تأسيس) نوف 29) 222) (26 بتاريخ)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

مواصفاتها كاآلتي):

 FEELY EVENEMENTS(:(التد ية

.SARL

أ يع الخدمات) (: هدف الشركة)

املتعلقة بتنظيم امحداث جالحفالت.

شارع) (،45 (: االأت اعي) املقر 

فرندا،)الشقة)8،)أكدال،)الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

رأس اله):)22.222 )سرهم مقدم)

عل4)222 )حصة من فئة)22 )سرهم)

للحصة.

تديي2) مه ة  أسندت  (: التديي2)

الشركة إ 4 الديد سرجيش ابراهيم.

امرباح):)توزع عل4 الشركاء)أج ترحل)

إ 4 الحداب االحتياطات الخاصة بعد)

اقتطاع االحتياطي القانوني.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  (- (II

سجل) بالرباط  التجارية  باملحك ة 

التجاري رقم)56557 .
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SPRINTRAV

SARL AU

ب وأب قرار الشريك الواحد) (- (I

لشركة) نوف 29) 222) (32 بتاريخ)

SPRINTRAV SARL AU)شركة ذات)

جاحد) بشريك  محدجسة  املدؤجلية 

 3 املتجر) سرهم،) (522.222 رأس الها)

املدي2ة) حي  الوفاء،) املسجد  بجانب 

 ،)ت ارة قررا ما يلي):

 )-)املصاسقة عل4 تفويت الحصص.

امسا�شي) القانون  تحيين  (- (2

للشركة مع تقديم أديد لرأس ال)

الشركة.

3)-)تد ية مدي2 أديد للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بالرباط) التجارية  املحك ة  لدى 

تحت الرقم) سيد 29) 222) (8 بتاريخ)

. 22426

251 P
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مكتب مح د بوزبع
ت ارة

IMMO CHOENN
س.ت الرباط : 48225  

تعديالت القوانين امساسية للشركة
حرر) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- ( 
قرر) أكتوبر) 222،) (6 في) بالرباط 
 IMMO لشركة) الواحد  الشريك 
رأس الها) ش.ذ.م.م،) (CHOENN
5.344.522 )سرهم،)مقرها بالرباط،)
(،42 اليوسفية،)حي أبي رقراق،)زنقة)

رقم)83)مكرر،)ما يلي):
نقدا،) سرهم  (2.222.222 زياسة)
لفائدة الديد أعراب بلله،)في رأس ال)
سرهم) ( 7.344.522 الشركة ليصبح)

عوض)5.344.522 )سرهم.
ذات) شركة  إ 4  الشركة  تحويل 

مدؤجلية محدجسة.
إضافة الديد أعراب بلله ك دي2)

للشركة ملدة غي2 محدجسة.
تعديل التوقيع.

امساسية) القوانين  تحيين 
للشركة.

 7 (،6 جبذلك تم تعديل املواس) ،)
ج5 )من القانون امسا�شي للشركة.

2)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  سيد 29) 222) ( 5 بتاريخ)

. 227 3
من أأل االستخالص جالبيان
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STE IB2C
SARL

رقم السجل التجاري :  5648 
تكوين شركة محدجسة املدؤجلية

بالرباط) مؤرخ  محضر  ب قت�شى 
جضع) تم  نوف 29) 222) ( 5 بتاريخ)
القوانين امساسية لشركة محدجسة)
املدؤجلية ذات الشريك الواحد ذات)

امل يزات التالية):
الهاتفي) االتصال  مركز  (: الهدف)
)املشغل))تدريب التجارة اإللكت2جنية.
املقر):)ع ارة رقم)32،)شقة رقم)8،)
شارع موالي أح د الوكيلي،)حدان،)

الرباط.

املدة):)22)سنة.
ب ا) املال  رأس  حدس  (: املال) رأس 

قدره)22.222 )سرهم.
غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التديي2)

محدجسة من طرف):
الديد اإلس اعيلي العلوي اح د)؛

الديد بوزارجط ايوب.
اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحك ة 
8)سيد 29) 222)تحت رقم)22444 .
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STE ASRIR IMMO
SARL

رقم السجل التجاري : 56487 
تكوين شركة محدجسة املدؤجلية

بالرباط) مؤرخ  محضر  ب قت�شى 
جضع) تم  نوف 29) 222) (8 بتاريخ)
القوانين امساسية لشركة محدجسة)
املدؤجلية ذات الشريك الواحد ذات)

امل يزات التالية):
الهدف):)حامل مكتب البيان.

املقر):)ع ارة رقم)32،)شقة رقم)8،)
شارع موالي أح د الوكيلي،)حدان،)

الرباط.
ب ا) املال  رأس  حدس  (: املال) رأس 

قدره)22.222 )سرهم.
غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التديي2)

محدجسة من طرف):
الديد مح د بغزي.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحك ة 
6)سيد 29) 222)تحت رقم) 2245 .
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CWES
SARL

السجل التجاري رقم : 44622  
الرباط

قرر الج ع العام االستثنائي املنعقد)
يوم)26)سبت 29) 222)ما يلي):

تغيي2 املقر االأت اعي للشركة إ 4):)
الرقم)25 )إقامة سلمى،)حي مرأان،)

مكناس.
امسا�شي) القانون  عل4  املصاسقة 

للشركة.

:)سلم من طرف) اإليداع القانوني)
بتاريخ)) بالرباط  التجارية   املحك ة 
6 )نوف 29) 222)تحت رقم)53  .
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STE BLUE MED FONCIERE
SARL

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

حرر) عرفي  عقد  ب قت�شى  (: أجال)
تم) نوف 29) 222،) (2 بالرباط بتاريخ)
ذات) لشركة  امسا�شي  النظام  جضع 
امل يزات) ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

املبينة في ا يلي):
 BLUE MED (: التد ية)

.FONCIERE
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
الغاية من الشركة هي):)االستث ار)

في أ يع املعامالت العقارية.
شارع ملوية،) فيال كوتيي،) (: املقر)

بتهوفن،)الهرهورة.
سنة) (22 حدست مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيدها النهائي.
  22.222 (: الج اعي) املال  رأس 
من) حصة  ( 222 ل) مقد ة  سرهم 
الواحدة) للحصة  سرهم  ( 22 فئة)

جاملوزعة ك ا يلي):
 42.522  BF2M SARL شركة)

سرهم)425)حصة)؛
 ATLIV INVEST SARL شركة)

42.522)سرهم)425)حصة)؛
 PAR INVEST SARL AU شركة)

5.222 )سرهم)52 )حصة.
تدي2 الشركة من طرف) (: اإلسارة)
ح و) جشفيق  امغار  رشيد  الداسة 
الصفريوي) رشيد  جمح د  الطهرة 
جتوفيق ابن سوسة بصفته ا مدي2ين)

للشركة ملدة غي2 محدسة.
الدنة الج اعية ما بين فاتح يناير)

إ 4 متم سيد 29 من كل سنة.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
سجل) بالرباط  التجارية  باملحك ة 
بتاريخ) (D7222 رقم) تحت   تجاري 

4 )سيد 29) 222.
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STE DPR TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
ب وأب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

26)نوف 29) 222)تم تأسيس))شركة))

ذات مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد)

في املواصفات التالية):)

 STE DPR TRANS (: التد ية)

.SARL AU

أشغال) (: االأت اعي) الهدف 

متنوعة أج البناء.

الرشاس،) حي  (: االأت اعي)  املقر 
رقم)2283)تيفلت.

املدة):)22)سنة من تاريخ التأسيس.

الرأس ال):))حدس رأس ال الشركة)

في)22.222 )سرهم مقد ة إ 4)222  

حصة اأت اعية من)22 )سرهم للحصة)

االأت اعية):)

الديد الصابر اسريس)222 )حصة)

اأت اعية.

يدي2 الشركة):)عين الديد الصابر)

أ يع) مع  للشركة  مدي2  اسريس 

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

تيفلت) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم)    )بتاريخ)5 )سيد 29) 222.
للنسخ جالبيان

الوكيل

257 P

STE FOR AGRICOLE
SARL

تأسيس شركة
ب وأب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

8 )سيد 29)8 22)تم تأسيس))شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة في املواصفات)

التالية):)

 STE FOR AGRICOLE(:(التد ية

.SARL

بيع املنتجات) (: الهدف االأت اعي)
مقاجل) جاإلكددوارات،) الزراعية 

نقل البضائع)

العربي،) بايت  (: االأت اعي) املقر 

ايت بالقاسم تيفلت.
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املدة):)22)سنة من تاريخ التأسيس.
الرأس ال):))حدس رأس ال الشركة)
في)22.222 )سرهم مقد ة إ 4)222  
سرهم) ( 22 من) اأت اعية  حصة 

للحصة االأت اعية):)
الديد عصام بوصبع)522)حصة)

اأت اعية)؛
حصة) (522 اجزال) الديدة هدى 

اأت اعية.
يدي2 الشركة):)عين))الديد عصام)
أ يع) مع  للشركة  مدي2  بوصبع 

الصالحيات.
بكتابة) القانوني  ( تم اإليداع) (- (II
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
الخ يدات))تحت رقم)28643))بتاريخ)

24)سيد 29)8 22.
للنسخ جالبيان

الوكيل

258 P

STE AGRIC BAGARI
 SARL AU

الج ع العام االستثنائي) ( أخد) (- (I
نوف 29) 222  ( (24 بتاريخ) املنعقد 

عل ا):
اأت اعية) حصة  ( 222 بتفويت)
لفائدة) مصطفى  بكاري  الديد  ( من)

الديدة عزيز مريم.
إقالة الديد بكاري مصطفى جتعيين)
الجديدة) مدي2ة  مريم  عزيز  الديدة 

للشركة مع أ يع الصالحيات.)
تعديل النظام))امسا�شي جمالئ ته.
بكتابة) القانوني  ( اإليداع) تم  (-II
ب) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تيفلت رقم))432)في)8)سيد 29) 222. 

للنسخ جالبيان
الوكيل

259 P

CAPITAL AZROU
SARL

رأس الها : 422.222 سرهم
مقرها االأت اعي : رقم 7 ، حي الدالم 

أحداف أزرج
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في)8)يوليو)
 222،)تم جضع محضر الج ع العام)

االستثنائي.

أشغال اليوم):
تصفية الشركة)؛
تد ية املصفي)؛

مختلفات.
الحل امجل):

قرر الج ع العام توقيف الشركة)
ابتداء)من تاريخ)8)يوليو) 222.

الحل الثاني):
الديد) تد ية  العام  الج ع  قرر 
مصفي) املجيد،) عبد  اسريس  ايت 
تصفية) مكان  جتحديد  الشركة،)
الكائن) االأت اعي  املقر  في  الشركة 

برقم)7 ،)حي الدالم،)أحداف أزرج.
اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)
بتاريخ) ب كناس  التجارية   باملحك ة 

2 )نوف 29) 222)تحت رقم)365.
260 P

STE ZIYA FLOW
SARL AU

رأس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : قدارية أمالو، 

شارع املدي2ة الخضراء أمالو إغري9ن، 
خنيفرة

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الواحد

التأسي�شي) القانون  جضع  تم 
ذات) املدؤجلية  محدجسة  لشركة 
عرفي) لعقد  تبعا  الواحد  الشريك 
ذات) مارس) 222،) (8 بتاريخ) مؤرخ 

الخاصيات التالية):
اسم) الشركة  تأخذ  (: التد ية)
محدجسة) شركة  (ZIYA FLOW

املدؤجلية ذات الشريك الواحد.
الهدف):)كراء)الديارات بدجن سائق.
املقر االأت اعي):)يقع املقر االأت اعي)
للشركة بقدارية أمالو،)شارع املدي2ة)

الخضراء،)أمالو إغري9ن،)خنيفرة.
في) الشركة  مدة  حدست  (:  املدة)

22)سنة.
  22.222 (: االأت اعي) الرأس ال 
222 )حصة من) سرهم مقد ة عل4)
الواحدة) للحصة  سرهم  ( 22 قي ة)

عل4 الشكل التا ي):
جاكريم مرجة)222 )حصة)؛

املج وع)222 )حصة.

التديي2):)عينت ب قت�شى القانون)

غي2) ملدة  مدي2ة  للشركة  امسا�شي 

محدجسة الديدة جاكريم مرجة،)الحاملة)

.DA83637(للبطاقة الوطنية رقم

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائية بخنيفرة)

رقم) تحت  أبريل) 222) فاتح  بتاريخ 

السجل التجاري)3755.

261 P

STE PARLA - BELL
SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

لشركة) نوف 29) 222) (24 املؤرخ في)

STE(PARLA(-(BELL)ذات املدؤجلية)

مقرها) جاحد،) بشريك  املحدجسة 
زنقة) مكرر،) رقم) ) (: االأت اعي)

الحدين بن علي،)مكناس،)قد تقرر):

STE(PARLA-(الحل املدبق لشركة

.BELL

بنخو�شي) أالل  الديد  تعيين 

مصفي للشركة.

مقر) في  التصفية  مقر  تثبيت 

الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب كناس بتاريخ)4 )سيد 29)

السجل) رقم  (428 رقم) تحت  (222 

التجاري)7 235.

262 P

ALBILIONAIRE
 SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- (I

بالرباط يوم)5 )سيد 29) 222،)ت ت)

لشركة) التأسي�شي  القانون  صياغة 

جحيد،) بشريك  املدؤجلية  محدجسة 

لها الخصائص التالية):

.»ALBILIONAIRE«(:(التد ية

تجارة) جتصدير  استي2اس  (: الهدف)

الخدمات اللوأدتيكية.

ابن) ( شارع) (52 (: املقر االأت اعي)

سينا))شقة رقم)  )اكدال الرباط.

سنة إبتداءا من تاريخ) (22 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأس ال):)حدس رأس ال الشركة)

في مبلغ)22.222 )سرهم.

الشركة) تديي2  عهد  (: اإلسارة)

الديد نبيل العابد.

إ 4) يناير  من فاتح  (: املالية) الدنة 

غاية) 3)سيد 29.

تم اإليداع القانوني جتسجيل) (- (II

لل حك ة) التجاري  بالسجل  الشركة 

سيد 29) ( 5 بتاريخ) التجارية بالرباط،)

 222)تحت رقم)22725 .

263 P

STE SUCREPE
SARL AU

بالرباط) حرر  عرفي  عقد  حدب 

ت ت) أغدطس) 222) (2 بتاريخ)

امسا�شي) القانون  عل4  املصاسقة 

للشركة ذات الخصائص التالية):

.SUCREPE(:(التد ية االأت اعية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.

الهدف االأت اعي):)قاعة شاي.
حي) (7 4 رقم) (: االأت اعي) املقر 

املنزه،)ح.ي.م الرباط.
سرهم) ( 22.222 (: املال) رأس 

اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) موزعة 

22 )سرهم محررة نقدا جهي) من فئة)

موزعة كاآلتي):

الديدة حلي ة تلمي)222 )حصة.

املدة):)22)سنة بعد التأسيس.

حلي ة) الديدة  تعيين  (: التديي2)

تلمي مدي2ة للشركة ملدة غي2 محدجسة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري) 5567 .

264 P
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K.F COM
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 
شريك جاحد

رأس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : شقة رقم 4 طابق 

امجل، ع ارة قاسر، مرس الخي2، 
ت ارة

تأسيس شركة
بتاريخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 
قوانين) جضع  تم  سيد 29) 222) (8

الشركة ذات امل يزات التالية):
.K.F COM SARL AU(:(التد ية

الشكل القانوني):)شركة محدجسة)
املدؤجلية ذات شريك جاحد.

الغرض االأت اعي بإيجاز):
مقاجل أع ال أج إنشاءات مختلفة)؛

بيع جشراء)معدات النقل جمعدات)
البناء)جالتشييد)؛

نقل البضائع محليا جسجليا.
املدة):)حدست في)22)سنة.

املقر االأت اعي):)شقة رقم)4،)طابق)
امجل،)ع ارة قاسر،)مرس الخي2،)ت ارة.
الرأس ال):)22.222 )سرهم مقد ة)
سرهم) ( 22 حصة من فئة) ( 222 إ 4)

للحصة الواحدة.
الديد ك ال امقرع)222 )حصة.

املدي2):)الديد ك ال امقرع.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
ت ارة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم) سيد 29) 222) ( 5 بتاريخ)
 722)رقم التقييد بالسجل التجاري)

بت ارة)3 342 .
265 P

AMRENSS FOOD
SARL

رأس ال الشركة : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي : ساحة أبي بكر 
الصديق الدكان الحب�شي رقم 2 
أوار مسجد بدر أكدال الرباط
السجل التجاري رقم  5662 

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�شى 
تأسيس) تم  قد  نوف 29) 222) ( 7  
شركة ذات مدؤجلية محدجسة جالتي)

تح ل الخصائص التالية):

.AMRENSS FOOD(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مدؤجلية محدجسة.

الهدف االأت اعي):)محل الوأبات)

الدريعة.
  22.222 (: الشركة) رأس ال 

سرهم.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

ساحة أبي بكر) (: املقر االأت اعي)

الصديق الدكان الحب�شي رقم)2)أوار)

مسجد بدر أكدال الرباط.

الحدين) الديد  تعيين  (: التديي2)

بلعورف) صفية  جالديدة  امرنس 

ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) ( 5 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222)تحت رقم)22666 .

266 P

POINT RELAY
SARL

تأسيس
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

نوف 29) 222  االستثنائي بتاريخ) 2)

تقرر تأسيس شركة ذات الخصائص)

التالية):

 POINT RELAY(:(تد ية الشركة

.SARL

)بيع  املعلومات  تكنولوأيا 

ال29امج، التطبيقات).

العنوان : ك 2 إقامة الوفاق   حي 

النهضة الرباط.
رأس املال : رأس ال الشركة يقدر 

 222 إ 4  مقد ة  سرهم   22.222 بـ 

للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة :

 322  : اس اعيل  اجهاري  الديد 

حصة.

 322  : الحق  عبد  غريب  الديد 

حصة.

 322  : ح يد  موناش  الديد 

حصة.

تديي2 الشركة : تدي2 الشركة من 

طرف الديد اجهاري اس اعيل.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  لل حك ة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 56522  

مرأع  تحت  سيد 29  222    3 يوم 

. 22582

267 P

DELIMAROC GROUP
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�شى 

 6 )نوف 29) 222)تم تأسيس شركة)

ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي تح ل)

الخصائص التالية):

 DELIMAROC (: التد ية)

.GROUP

.SARL(:(الصفة القانونية

االستي2اس) (- ( (: الهدف االأت اعي)

التجارة) (- (3 تاأر) (- (2 جالتصدير)

بصفة عامة.

رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

فئة) من  حصة  ( .222 إ 4) مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة) ( 22

بين الشركاء)عل4 الشكل التا ي):

الديد خالد لهوى):)52)حصة.

الديد عبد هللا لهوى):)252)حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 4)) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)ع ارة)58)الشقة ا)3)شارع)

جاس سبو أكدال الرباط.

لهوى) خالد  الديد  (: املدي2جن)

جالديد عبد هللا لهوى.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

. 56627

268 P

SAKHR TEMARA
شركة محدجسة املدؤجلية 

ذات الشريك الوحيد
رأس الها 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : سجار اجالس عكبة 
عين عتيق ت ارة

تأسيس) تم  عرفي  عقد  ب وأب 
شركة) (»SAKHR TEMARA« شركة)
الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 
نوف 29  222،   22 بتاريخ  الوحيد، 

ذات امل يزات التالية :
الغرض : امشغال املتنوعة جالبناء.

من  مكون  الشركة  رأس ال 
  222 إ 4  مقد ة  سرهم    22.222
للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

مقد ة عل4 الشكل التا ي :
  222  : الرازين  خليل  الديد 

حصة.
الشركة مدي2ة من طرف الديد 

خليل الرازين.
مدة الشركة محدسة في):)22)سنة)
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري.
باملحك ة) الشركة  تسجيل  تم 
سيد 29) ( 5 االبتدائية بت ارة بتاريخ)

 222)جتحت رقم)34227 .
269 P

KONOUZ WAZZAN
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جاحـد
 5 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) جضع  تم  ( نوف 29) 222)
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
ذات) جاحد  بشريك  محدجسة 

الخصائص التالية):)
KONOUZ WAZZAN(:((اإلســـم

االستي2اس،) (: االأت اعي) الهدف 
التصدير،)الت تيل،)التجارة للفواكه،)
املواس) الطبيعية،) الزيوت  الخضر،)
الغذائية ج كل املواس الفالحية.)ج كل ما)
له عالقة مباشرة أج غي2 مباشرة بكل)
ما سبق ذكره من أأل توفي2 الظرجف)

املناسبة لتن ية جتطوير الشركة.
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اللة) شارع  (6 (: االأت اعي) املقر 

املعاني،) مصطفى  زاجية  الياقوت 
الطابق الثاني،)رقم)62)الدار البيضاء.)
  22.222 (: الشركة) مال  رأس 

سرهم مقد ة إ 4)222 )حصة بث ن)

22 )سرهم للحصة):)

   222 (: الديور) فدجى  ( الديدة)

حصة

22)سنة ابتداء)من تاريخ) (: الـ ــدة)

التأسيس)

الدنة االأت اعية):)الدنة املدنية)

من فاتح يناير إ 4) 3)سيد 29 من كل)

سنة.

لقد تم تعيين الديدة)) (: التدـييــر)

فدجى الديور ك دي2ة جاحدة للشركة)

ملدة غي2 محدجسة.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحك ة)

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

 6)سيد 29) 222)تحت عدس) 4222 

بالسجل) الشركة  تسجيل  جتم 

التجاري تحت عدس)7 5248. 

270 P

CLAIRHOME
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأســيس شـــركــــة
 2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) جضع  تم  نوف 29) 222)

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

محدجسة ذات الخصائص التالية):)

.CLAIRHOME(((((:((اإلســـم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

:)أ يع أشغال) الهدف االأت اعي)

العقاري،) جالت2جيج  البناء) مقاجالت 

جالع ارات) امرا�شي  أ يع  شراء)

املنشآت،) أ يع  هدم  املشيدة،)

امملنيوم،) النجارة،) جمواس  أشغال 

الرخام،) الكهرباء،) الت2صيص،)
الحداسة،)الصباغة،)صباغة الديكور)

جالجبص.)

اللة) شارع  (6 (: االأت اعي) املقر 

املعاني،) مصطفى  زاجية  الياقوت 
الطابق الثاني،)رقم)62)الدار البيضاء.

)الـ ــدة):)22)سنة ابتداء)من تاريخ)
التأسيس.

  22.222 (: الشركة) مال  رأس 
سرهم مقد ة إ 4)222 )حصة بث ن)

22 )سرهم للحصة):)
الديد قـويــري مح د):)422))حصة
الديد قـويــري ح يد):)422))حصة)
الديدة قـويــري مينة):)222))حصة)

املج وع):))222 )حصة.
الدنة االأت اعية):)الدنة املدنية)
من فاتح يناير إ 4) 3)سيد 29 من كل)

سنة.
الديد) تعيين  تم  لقد  (: التدـييــر)
قـويــري مح د ك دي2 جاحد للشركة)
الصالحيات) مع  محدجسة  غي2  ملدة 

الكاملة.
اإليداع القانوني):)تم لدى املحك ة)
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 43355 عدس) تحت  سيد 29) 222)
بالسجل) الشركة  تسجيل  جتم 

التجاري تحت عدس)525785.  
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 STE GARAGE BAHRAOUI
AUTO
SARL AU

املقر االأت اعي : حي الشنة رقم 273 
سيدي عالل البحراجي

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
26)نوف 29) 222)تم إقرار ما يلي):

املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد) الشريك  جذات  املحدجسة 

جالتي تح ل الخصائص التالية):
 GARAGE BAHRAOUI(:(التد ية

.AUTO
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
الشريك) جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.
صيانة) (: االأت اعي) الهدف 
جاصالح الديارات)-)إطارات العجالت)

-)مداعدة جسحب الديارات.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
حصة اأت اعية) ( 222 مقد ة إ 4)
في) كلها  للحصة  سرهم  ( 22 بقي ة)

اسم الديد اح د ك ش.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التأسيس النهائي.

حي الشنة رقم) (: املقر االأت اعي)
273)سيدي عالل البحراجي.

ك ش) اح د  الديد  (: التديي2)
بصفته مدي2 جحيد للشركة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجاري باملحك ة االبتدائية بتيفلت)
تحت رقم) سيد 29) 222) ( 4 بتاريخ)

.22 
272 P

Z O FEMININ 
S.A.R.L

تغيي2ات مختلفة
عل4 اثر مداجالت الج عية العامة)
 22 بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية 
شركة)))))))))))))))))))))))))))))) مداه و  قرر  نون29 222،)
ZO FEMININ)ج التي يوأد مقرها ب))
6)زنقة ضاية عوا مكتب رقم) ( ع ارة)

8 )الطابق)4)اكدال الرباط.
التغيي2ات))التالية):

تغيي2 املقر املنهي):))من الشركة التي)
سبق تأسيدها في ع ارة))6)زنقة ضاية)
4)اكدال) الطابق) ( 8 عوا مكتب رقم)
الرباط))إ 4 العنوان الجديد في تجزئة)
امر�شي) طابق  قطاع) ) مطاع  جالس 

644)ت ارة.
تغيي2 القوانين امساسية للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالرباط  التجارية 
 2/222 /27)تحت رقم)37425 .

273 P

KEY MEDICAL
شركة كاي ميديكال

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها 52.222 سرهم

رقم 5، شقة 7 زنقة أبل بويبالن - 
أكدال - الرباط

نقل املقر االأت اعي
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
الشركة) ب قر  املنعقد  االستثنائي 
بالرباط في)7 )يونيو) 222،)جاملسجل)
لشركة كاي) يونيو) 222،) (26 بتاريخ)
املدؤجلية ذات  شركة  ميديكال 

52.222)سرهم،) )املحدجسة،)رأس الها)
ذات السجل التجاري رقم)22 42 ،)

تم ما يلي):
ع ارة) من  االأت اعي  املقر  نقل 
8،)زنقة موالي أح د) 32،)شقة) رقم)
املقر) إ 4  الرباط  (- حدان) (- لوكيلي)
زنقة أبل) (،7 شقة) (،5 الجديد رقم)

بويبالن)-)أكدال)-)الرباط.
تغيي2 النشاط التجاري التصدير)
بيع) الجديد  بالنشاط  جاالستي2اس 
امسجات) التجهيزات،) البضائع،)
الطبية) جالشبه  الطبية  جاملعدات 

جصيانتها.
من) املعنية  الفصول  تعديل 

القانون امسا�شي للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحك ة 
2)نوف 29) 222)تحت رقم)8248  .
274 P

SOCIETE AB PROTECTION
SARL

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
سيد 29) (2 االستثنائي املنعقد بتاريخ)
 222)تم االتفاق عل4 توسيع نشاط)

الشركة):
التيار) الدالمة،) جلوازم  أشغال 

الضعيف جالتيار القوي.
قرر الج ع العام تعديل الفصل)2 

من النظام امسا�شي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) ( 5 التجارية بالرباط بتاريخ)

.D 2262 (222)تحت رقم 
السجل التجاري رقم):)58673.

275 P

A PLUS PRINT
املقر االأت اعي : رقم 25 شارع 

شاهد ضياء الرح ان، بي2 قاسم، 
الرباط

السجل التجاري : 7 5 2 الرباط
حل شركة ذات مدؤجلية محدجسة

عقب صدجر قرار من الج ع العام)
أكتوبر) 222،) (27 االستثنائي بتاريخ)
حل الشركة جتصفيتها) قرر الشركاء)

ابتداء)من)27)أكتوبر) 222):



25289 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

املدؤجل) يعين  العام  الج ع 

مدة) خالل  الشركة،) تصفية  عن 

صالح،) ياسر  الديد  التصفية،)

فيلط،) رجز  شارع  (5 (: ب) القاطن 

حدان،)الرباط.

إلنهاء) الصالحيات  كل  جإعطائه 

تحقيق) للشركة،) الجارية  الع ليات 

املوأوسات جسفع الخصوم.

بزاجية) الكائن  التصفية  مقر 

2،)جشارع أون بوين،) شارع الحدن)

هذا) البيضاء،) الدار  الرابع،) الطابق 

إرسال) يجب  الذي  العنوان  هو 

إخطار) يتم  سوف  جالتي  املراسالت 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.

تم اإليداع القانوني املتعلق بحل)

التجارية) املحك ة  لدى  الشركة 

تحت) سيد 29) 222) (8 بالرباط يوم)
رقم)22422 .
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AGHRAZ GROUPE
SARL

تعديالت
 AGHRAZ (: الشركة) اسم 

GROUPE SARL
رفع رأس ال الشركة ب)22.222  

الشركة) رأس ال  ليصبح  سرهم 

222.222)سرهم مقد ة كالتا ي):

بالل احرازم)522 )حصة من فئة)

22 )سرهم للحصة الواحدة.

522)حصة من فئة) انس اغ اني)

22 )سرهم للحصة الواحدة.

تعيين الديد بالل احرازم جانس)

اغ اني مدي2ين أديدين للشركة.

الديد) الشركة  مدي2  توقيعات 

بالل احرازم جانس اغ اني منفصلة)

في اإلسارات البنكية.

الزجايدي) نبيل  الديد  استقالة 

من منصب مدي2 للشركة.

إضافة نشاط أديد للشركة جهو)

أع ال البدتنة.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)22757 .

277 P

L.H. AUTO
SARL

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالرباط تم تأسيس) 2)نوف 29) 222)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

ش.م.م.)باملواصفات التالية):
.L.H. AUTO SARL(:(التد ية

الهدف االأت اعي):)ميكانيك عام.
جتشخيص) جال29مجة  الصيانة 

الديارات.
شراء،)بيع جتجارة لج يع املنتجات)
الغيار،) )قطع  املركبات) لصيانة 
زيوت التشحيم،)) املواس االستهالكية،)

املنظفات،)الخ).
النهضة)   حي  (: االأت اعي) املقر 

إضافي رقم)58)الرباط.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
مقد ة عل4)222 )حصة لكل جاحدة)

22 )سرهم.
الديد الحدين) (: مدي2ي الشركة)
العجيل،) ح يد  جالديد  بريك  ايت 

لفت2ة غي2 محدجسة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحك ة  لدى  القانوني 
سيد 29) 222  ( 4 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)22637 .
278 P

GROCERY TRADE
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إنشاء)مؤسدة) 6 )نوف 29) 222)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات شريك)

جحيد بالخصائص التالية):
 GROCERY TRADE (: التد ية)

.SARL AU
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

مقد ة عل4)222 )حصة.
عنوان الشركة):)56)زنقة ابراهيم)
املحيط) (2 رقم) (56 ع ارة) الرجساني 

الرباط.
املبيعات) إسارة  (: املؤسدة) هدف 
جتوزيع املواس الغذائية جغي2 الغذائية.

املدي2):)سعد حازم.

الضريبة املهنية):)26324225.
السجل التجاري رقم):)56542 .

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع 
التجارية بالرباط تحت رقم)22626  

بتاريخ)22)نوف 29) 222.
279 P

PRO FACADE GROUPE
SARL

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
بتاريخ)2 )نوف 29) 222)تقرر ما يلي):
  52 باع الديد امبارك خوزيط)
سرهم) ( 22 بث ن) اأت اعية  حصة 

للحصة إ 4 الديد حكيم حنصا ي.
  52 باع الديد امبارك خوزيط)
سرهم) ( 22 بث ن) اأت اعية  حصة 

للحصة إ 4 الديدة مها اغزالة.
من) االأت اعي  املقر  تحويل 
الثالث) »املتجر  القديم) العنوان 
املغرب العربي) ( 27 عل4 اليدار رقم)
الجديد) العنوان  إ 4  القنيطرة«) س 
»تجزئة سعيد حجي رقم)472 )سكان)

2)طريق القنيطرة سال«.
باملحك ة) (82344 رقم) إيداع 
بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 
التجاري) السجل  سيد 29) 222) (2  

رقم)2 544.
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كابيطاليا

25،)شارع شجرة القدس،)قطاع)2 ،)بلوك س،)

حي الرياض،)الرباط

IDYA DECO
SARL

تحرير) تم  عرفي  عقد  ب قت�شى 
ذات) لشركة  امسا�شي  القانون 
الخاصيات) لها  محدجسة  مدؤجلية 

التالية):
.IDYA DECO SARL(:(التد ية

جالتصدير) االستي2اس  (: املوضوع)
جالتجارة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجاري.

املقر):)5 ،)شارع امبطال،)الشقة)
رقم)4،)أكدال،)الرباط.

الشركاء):)
حصة،) (52 ي لك) (: اسريس حجي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A745 4 (رقم
 52 ي لك) (: ع اري) يحيى  مح د 
التعريف) لبطاقة  الحامل  حصة،)

.A442374(الوطنية رقم
  2.222 في) محدجس  (: املال) رأس 

سرهم.
التديي2):

لبطاقة) الحامل  حجي،) اسريس 
.A745 4 (التعريف الوطنية رقم

الحامل) ع اري،) يحيى  مح د 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A442374
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) ( 5 يوم) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم) 2272 .
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 SOCIETE OPPORTUNITY
CONSULTING GROUP

SARL
عرفي) عقد  ب قت�شى  أ))
لشركة)) العاسي  غي2  العام  للج ع 
 OPPORTUNITY CONSULTING
أكتوبر) ( 3 بتاريخ) (GROUP  SARL

 222))بالرباط))تقرر ما يلي):)
 )-)املصاسقة عل4 تفويت حصص):
بيع مائة))22 ))حصة))من الديدة)
أهان))ايالتن))للديد مهدي االحداني)

بدعر)22 )سرهم للحصة الواحدة)؛
بيع مائة))22 ))حصة))من الديدة)
للديدة أبرار ازكيطي) ( ايالتن) ( أهان)

بدعر)22 )سرهم للحصة الواحدة.
من) ( ايالتن) أهان  استقالة  (- (2

مهامها ك دي2ة))للشركة).
(: من) ( الشركة) اسم  تغي2  (- (3
 OPPORTUNITY ا 4) (FUSAAA

(((:(CONSULTING GROUP
4)-)تعديل الفصل)3)ج)6)ج)7)ج)4  

ج)7 )من القانون امسا�شي للشركة.
امسا�شي) القانون  تعديل  (- (5

للشركة.)
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تم) (: القانوني) اإليداع  ب))

بتاريخ) بالرباط،) التجارية  باملحك ة 

 2/222 /4 ))تحت رقم)22636 .
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M.BANT CONSTRUCTION
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة 
 25 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تأسيس) تم  ( بدال) نوف 29) 222)

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

ش.م.م.)باملواصفات التالية):

 M.BANT (: التد ية)

.»CONSTRUCTION«(S.A.R.L

أشغال البناء) (: الهدف االأت اعي)

جأشغال أخرى.

شارع اممي2) (24 (: املقر االأت اعي)

القرية،) الرشاس  حي  مح د  سيدي 

سال.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

مقد ة عل4)222 )حصة لكل جاحدة)

22 سرهم.

مدي2 الشركة):)الديد عبداملغيت)

املتاقي،)لفت2ة غي2 محدجسة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحك ة  لدى  القانوني 

بدال بتاريخ))3 )سيد 29) 222)تحت)
رقم))37272.
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SHISHCO COMPANY
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 

قد) نوف 29) 222) ( 2 بتاريخ) بدال 

املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بشريك جاحد.

استي2اس) (: االأت اعي) الهدف 

جتصدير املالبس جاملندوأات.

بيع املواس الغذائية.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

مقد ة إ 4)222 )حصة من فئة)22  

سرهم للحصة الواحدة)222 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سيدي) اممي2  شارع  (24 (: املقر)

مح د حي الرشاس القرية سال.

املدي2 بنصالح خالد.

رقم السجل التجاري)2  35.

284 P

LAMANACH SERVICES
ش.م.م ش.ج

ملاناش سي2فيس

الرأس ال االأت اعي : 22.222  

سرهم

املقر االأت اعي : 228  املدي2ة   

ت ارة

املؤرخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 

قرر) نوف 29) 222) (32 بتاريخ)

سي2فيس) ملاناش  شركة  شركاء)

»LAMANACH SERVICES«)ش.م.م)

ش.ج ما يلي):

تفويت)522)حصة قي ة الواحدة)

22 )سرهم التي ي تلكها إأ االالديد)

أشاجي أمين ساخل الشركة إ 4 الديد)

جصفي عبد هللا.

تفويت)522)حصة قي ة الواحدة)

22 )سرهم التي ي تلكها إأ االالديد)

ملنور أنس ساخل الشركة إ 4 الديد)

جصفي عبد هللا.

أنس) ملنور  الديد  استقالة 

رقم) الوطنية  بطاقة  صاحب 

أديد) مدير  جتعيين  (،G657552

للشركة،)الديد جصفي عبد هللا،)من)

 22 مواليد) من  املغربية،) الجندية 

مارس)266 )صاحب بطاقة الوطنية)

.BK23734(رقم

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  جقد 

التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

سيد 29) 222  ( 4 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)22652 .
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STE DOMAINE MUSCAT

SARL AU

شركة ضومين موسكات

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

جبشريك جحيد

مقرها االأت اعي : سجار آيت أجماشو 

عين أغبال إقدار - الحاأب

رأس الها : 222.222.  سرهم

ب وأب عقد عرفي حرر ب كناس)

تم تحرير) نوف 29) 222،) (22 بتاريخ)

ذات) لشركة  امسا�شي  النظام 

جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

التي تح ل الخصائص التالية):

»ضومين) شركة) (: التد ية)

املدؤجلية  ذات  شركة  موسكات« 

املحدجسة جبشريك جحيد.

االستغالل   : الشركة  غرض 

الفالحي - االستي2اس جالتصدير.

املقر االأت اعي  : سجار آيت أجماشو 

عين أغبال إقدار - الحاأب.

مدة الشركة):)22)سنة ابتداء)من)

تقييدها السجل التجاري.

 54223  : التجاري  السجل  رقم 

باملحك ة التجارية ب كناس.

  .222.222  : الشركة  رأس ال 

حصة    2.222 إ 4  مقدم  سرهم 

سرهم    22 فئة  من  اأت اعية 

عيداجي  الديد  ملكية  في  للحصة، 

خالد.

الديد عيداجي   : تديي2 الشركة 

للشركة  مدي2  تعيينه  تم  خالد، 

بالنظام امسا�شي ملدة غي2 محدجسة.

في) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

سيد 29 من) فاتح يناير جتنتهي في) 3)

كل سنة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) (8 ( التجارية ب كناس بتاريخ)

 222)تحت رقم))5324.
للنشر جاإلعالن

املدي2):)عيداجي خالد
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SOTRAZUL

SARL

شركة محدجسية املدؤجلية

رأس الها 2.222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : ع ارة الحفيض، 

مدخل )ب) شقة سطح امرض، 

2  شارع املغرب العربي، املحيط - 

الرباط

بتاريخ) عرفي  محضر  ب قت�شى  أ))

25)أكتوبر) 222)تقرر ما يلي):

حصة أ يع) ( 2222 تم بيع) (- ( 

الديد) للشريك  التابعة  الحصص 

الحدن لعزيز،)بث ن قدره)22 )سرهم)

للحصة،)فتصبح)222.222. )سرهم،)

جذلك لل شت2ي):

  2222 ازعني،) سفيان  الديد 

حصة بث ن إأ ا ي قدره)222.222.  

سرهم.

فإن) عل4 ع لية البيع هذه،) بناء)

في) للحصص  الجديدة  القد ة 

تصبح للشركة  امسا�شي   القانون 

)ك ا يلي):

  2222 الديد مح د ازعني) (- ( 

حصة)222.222. )سرهم.

  2222 الديد سفيان ازعني) (- (2

حصة)222.222. )سرهم.

2)-)تم إعفاء)الديد الحدن لعزيز)

جمح د ازعني من مه ته ا ك دي2ين)

لتصبح الشركة مدي2ة من) للشركة،)

ازعني) مح د  الديد  الشريك  طرف 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

غي2) ملدة  جذلك  (،PA22272 رقم)

محدجسة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ب))

بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  نوف 29) 222) (23 بتاريخ)

. 2643
للخالصة جالتذكي2

التديي2

287 P
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STE AGRIPROCOM
SARL AU
تأسيس 

ب قت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
تأسيس) تم  بالرباط،) نوف 29) 222)

شركة تح ل الخصائص التالية):
 AGRIPROCOM« (: التد ية)

.»SARL(AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
اإلنتاج) (: االأت اعي) الهدف 
الزراعة) ذلك  في  ب ا  الفالحي 
الشجرية جتربية املاشية بكل أنواعها)
الضيعات) أ يع  جاستغالل  جتديي2 
امل لوكة الفالحية   جامرا�شي 
جكذلك بيع) اج املكت2ية أج املشت2كة،) (
جتوزيع جاستي2اس جتصدير أ يع املواس)

جاملنتجات الفالحية.
التجارة في أ يع املواس جاملعدات)
القطاع) في  املدتخدمة  جاملنتجات 
أعالف) البذجر،) )امس دة،) الزراعي)
الصحة) منتجات  الحيوانات،)
النباتية،)الري))بالتنقيط)،)الحضانة)
الطاقة) مواس  النباتات،) جتوريد 

املتجدسة،)جمواس البناء.
املقر االأت اعي):)زنقة لبنان ع ارة)

26)الشقة)2)حي املحيط،)الرباط.
املدة):)22)سنة.

سرهم) ( 2.222 (: رأس ال الشركة)
مقد ة عل4)22 )حصة من فئة)22  

سرهم.
الحكيم) عبد  الديد  (: التديي2)

حليم ملدة غي2 محدجسة.
الدنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)

إ 4) 3)سيد 29.
لفائدة) (%5 خصم) بعد  (: امرباح)
االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حدب قرار الشركاء.
  56222 (: التجاري) السجل 

الرباط.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط)
7 )نوف 29) 222)تحت قم)25 2  .

من أأل االستخالص جالبيان
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 SAMI INSTITUTION DE

COMMERCE
SARL

تصفية الشركة، تعيين املصفي
تحديد مقر التصفية

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

سيد 29) فاتح  بتاريخ  املنعقد 

 SAMI« شركة) شركاء) قرر  (222 

(»INSTITUTION DE COMMERCE

ش.م.م ما يلي):

 )-)حل الشركة الدابق مجانه.

رشيد) سامي  الديد  تعيين  (- (2

مقر) جتحديد  للشركة،) ك صفي 

 2 املزرعة رقم) شارع  (: التصفية ب)

ع ارة بندعيد س سال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) ( 4 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222)تحت رقم)37278.
من أأل االستخالص جالبيان
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 SOCIETE MOATAH

MEDICAL
SARL AU

تعديالت بالشركة
شقة) (: من) الشركة  مقر  تحويل 
الطابق امجل اقامة بي2ال باليا) (2 رقم)

ت ارة إ 4):)7)إقامة سلي ة)2)ع ارة)7 

شقة)8)سال الجديدة.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

.D6243(االبتدائية بت ارة تحت رقم

290 P

SAFOW NEGOCE
SARL AU

تعديالت بالشركة
تحويل مقر الشركة من):)46)شارع)

أكدال) (2 عقبة الطابق امجل الشقة)

الرباط إ 4):)أمال)5)املدي2ة رقم)662 

يعقوب املنصور الرباط.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت ارة تحت رقم)22242 .
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MDCE
SARL

إعالن عن الحل املدبق للشركة
 MDCE شركة) شركاء) اأت ع 
يوم استثنائي  عام  أ ع  في  (SARL 
 24)أغدطس) 222،)جقررجا ما يلي):

الحل املدبق للشركة.
تعيين الديد بوسي أمين جالديد)
مصفين) بصفتهم  مرجان  بزان 

للشركة.
باملحل التصفية  محل   جأعل 
 4)الع ارة)25)شارع عالل بن عبد هللا)

املدي2ة) )ت ارة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت ارة تحت رقم)6 66.
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 SOCIETE MADRASSAT AL
MAARIF-MHAYA

SARL
رأس ال الشركة 22.222  سرهم

أ اعة املهاية ع الة مكناس املهاية 
تجزئة نهضة تجزئة رقم 23 

إن الج ع العام العاسي للشركة)
 SOCIETE MADRASSAT« املد اة)
جاملنعقد) (»AL( MAARIF-MHAYA

بتاريخ)3)نوف 29) 222)تقرر ما يلي):
تحديد نشاط الشركة في التعليم)

املدر�شي الخاص.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (4875 رقم) تحت  ب كناس 

  )نوف 29) 222.
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 SOCIETE AIDE MEDICALE
ET SECOURS EN URGENCE

»AMSU«
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
الرأس ال االأت اعي : 22.222  

سرهم
املقر االأت اعي : تجزئة ندى رقم 2 

الزيتون مكناس

بتاريخ العام  الج ع   بقرار 
   )نوف 29) 222،)تقرر ما يلي):

للشركة) املدبقة  التصفية 
املذكورة أعاله.

تجزئة) (: تحديد مقر التصفية في)
ندى رقم)2)الزيتون مكناس.

بن) هشام  مح د  الديد  تعيين 
التعريف) لبطاقة  الحامل  حامد 
ك صفي) (D6 5275 رقم) الوطنية 

للشركة املذكورة أعاله.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية ب كناس)
رقم) تحت  نوف 29) 222) (26 بتاريخ)

.322
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 SOCIETE DE PEINTURE
OUARDIGHA

SARL
برأس ال : 42.222 سرهم

املقر االأت اعي : الطابق الدفلي 
حي القدس 72  رقم   الشطر 2 

خريبكة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- ( 
سنت) نوف 29) 222) (25 بخريبكة في)
ذات) لشركة  امساسية  القوانين 
امل يزات) لها  محدجسة  مدؤجلية 

التالية):
   SOCIETE DE (: التد ية)
 PEINTURE OUARDIGHA SARL

ش.ذ.م.م.
املوضوع):)امشغال التك يلية.
.TRAVAUX DE FINITION

الطابق الدفلي) (: املقر االأت اعي)
 2 الشطر) رقم) ) ( 72 القدس) حي 

خريبكة.
الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 حدست في)
في) إال  التجاري  السجل  في  تسجيلها 
في) أج  مجانه  الدابق  االنحالل  حالة 

حالة الت ديد.
 42.222 (: االأت اعي) الرأس ال 
سرهم موزعة إ 4)422)حصة من فئة)
22 )سرهم للحصة جاملندوبة كالتا ي)

إ 4):
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أ ال اقا�شي):)282)حصة.

علي ابخي2):)22 )حصة.

التديي2):)عين أ ال اقا�شي مدي2)

للشركة ملدة غي2 محدسة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بخريبكة)

تحت رقم) سيد 29) 222) ( 2 بتاريخ)

رقم) تحت  التجاري  بالسجل  (626

.7422
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TOP EXPRESS SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم
رقم السجل التجاري : 45   

تفويت الحصص االأت اعية
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

ت ت) أكتوبر) 222،) ( 4 في) املنعقد 

املصاسقة عل4 تفويت الديد ح ونو)

اأت اعية) حصة  (422 سلي ان)

لفائدة الديد ح ونو ابراهيم.

ح ونو) الديد  يصبح  جبهذا 

بحصة) الوحيد  الشريك  ابراهيم 

222 )حصة اأت اعية.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

االبتدائية ببني مالل بتاريخ)6)نوف 29)

 222،)تحت رقم)234 .
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STE NETAFISH
SARL AU

تغيي2 بشركة
  4 بتاريخ) عرفي  عقد  ب وأب 

تم إخضاع الشركة) سيد 29) 222،)

للتغيي2ات التالية):

تغيي2 املقر االأت اعي للشركة من)

العنوان القديم،)6 )شارع ع ر املختار)

 5 العيون إ 4 العنوان الجديد،) ط) )

مج ع ميكدتا صافيا الطابق) )بلوك)

5)شقة رقم)33)مرتيل.

تم اإليداع القانوني تم باملحك ة)

االبتدائية بالعيون بتاريخ)4 )سيد 29)

 222،)تحت رقم)5 38/ 2.
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A. S PESCA
تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الرشيك الوحيد
تم) سيد 29) 222،) ( 5 بتاريخ)
ذات) لشركة  منظم  قانون  جضع 
الشريك) جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد جذات امل يزات التالية):
ذات) (A S PESCA (: التد ية)
الشريك) جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.
الصيد) الد ك  تجارة  (: الهدف)
االستي2اس) أشكاله،) ب ختلف 
الطرية) امس اك  تجارة  جالتصدير،)
امس اك) جشراء) بيع  جاملح دة،)
املنتجات) مختلف  جتصدير  استي2اس 

البحرية.
الرأس ال):)حدس في مبلغ)22.222  
حصة من) ( 222 إ 4) سرهم مقد ة 
موزعة) للواحدة  سرهم  ( 22 فئة)

كاآلتي):
الديد سكواه عاسل)222 )حصة.
727)رقم) :)تجزئة) املقر االأت اعي)

434)العيون.
الديد) طرف  من  تدي2  (: اإلسارة)

سكواه عاسل ملدة غي2 محدسة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون)
5 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

.3242 
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STE RENGO SUD
SARL AU

 ADRESSE(:(HAY(MY(RACHID(N°100
BOUJDOUR

CAPITAL(:(10.000(DH
GSM(:(0661396610

L(C(E(:(001758838000052
R(C(:(11779(DE(LAAYOUNE

C(N(S(S(:(9303611
I(F(:(18800425

STE AL KOTEB SAHARA
SARL AU

تعديل قانوني
بتاريخ) عرفي  عقد  ب وأب 
الشركاء) قرر  2)سيد 29) 222،)

ما يلي):

 522 تفويت الديد بلخي2 قدجف)
سهم من حصته إ 4 الديدة فاط ة)

قدجف.
يعهد) (: التديي2 جصاحب الشركة)
الديدة فاط ة قدجف ملدة غي2) إ 4 

محدجسة.
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ)4 )سيد 29)

 222،)تحت رقم) 2/2 38.
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BAZINA BTP
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 500.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : SECT(AL(OULFA

 RUE SIDI HRAZEM N° 6
LAAYAYDA SALE

ICE N°222222422222286
تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم) قد  بدال،) 8 )أكتوبر) 222،)
املدؤجلية) محدجسة  شركة  تأسيس 

جالتي تح ل الخصائص التالية):
.BAZINA BTP(:(التد ية

أ يع أع ال) (: الهدف االأت اعي)
البناء.

جغي2) الدكنية  املباني  تشييد 
الدكنية.

املباني لالستخدام الدكني) إنشاء)
إما) جالصناعي  جالتجاري  جاملنهي 
لحدابها الخاص أج لحداب اإلسارة)

العامة أج الخاصة أج الغي2.
امع ال) كافة  جتنفيذ  سراسة 
اإلنشائية لل باني العامة أج الخاصة.

رأس ال الشركة):)522.222)سرهم)
  22 حصة بث ن) (5222 مقدم عل4)

سرهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.
زنقة سيدي) ( 6 (: املقر االأت اعي)

حرازم قطاع املفة لعيايدة سال.
رضوان) الديد  عين  (: التديي2)
التعريف) لبطاقة  الحامل  النابة،)
مدي2) (AB523867 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بدال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم)233 .

(: التجاري) السجل  في  االندراج 
سجلت الشركة في السجل التجاري)

باملحك ة االبتدائية بدال تحت رقم)

.35267
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PATISSERIE RIHANA EXTRA
حي رابحة، شارع الخنداء، أجالس 

تاي ة، إقليم تارجسانت

ب قت�شى عقد عرفي موقع ب دينة)

8)سيد 29) 222،) أجالس تاي ة بتاريخ)

بتاريخ تارجسانت  ب دينة   جمسجل 
 2)سيد 29) 222،)تم جضع القانون)

املدؤجلية) ذات  لشركة  االسا�شي 

املحدجسة تت يز بالخاصيات اآلتية):

التد ية االأت اعية):

 PATISSERIE RIHANA شركة)

EXTRA)ش م م.

عبد) بوشرة  الديد  (: الشركاء)

اللطيف جبوشرة ع ر.

استغالل) (: االأت اعي) الغرض 

متجر حلويات.

االستي2اس جالتصدير.

بيع جشراء)أ يع أنواع الحلويات.

متعهد الحفالت.

التجارة بصفة عامة.

رابحة،) حي  (: االأت اعي) املقر 

إقليم) (،
ّ
أجالس تاي ة الخنداء،) ( شارع)

تارجسانت.

املدة):)حدست مدة الشركة في)22 

ن يوم التأسيس النهائي) سنة ابتداء)

للشركة.
رأس املال):)حدس رأس املال في مبلغ)

  222 إ 4) مقدم  سرهم  ( 22.222

22 )سرهم) حصة اأت اعية من فئة)

جموزع عل4 الشكل اآلتي):

حصة) (822 ع ر) بوشرة  الديد 

اأت اعية.

 222 الديد بوشرة عبد اللطيف)

حصة اأت اعية.

املج وع):)222 )حصة اأت اعية.
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التديي2):)عين الديد بوشرة عبد)
اللطيف ك دي2 جحيد للشركة جذلك)

ملدة غي2 محدجسة.
الدنة االأت اعية):)تبتدأ من فاتح)
يناير جتنتهي في) 3)سيد 29 جإستثناءا)
امج 4) االأت اعية  الدنة  تبتدأ 
بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.
كافة) خصم  بعد  (: امرباح)
التكاليف القانونية جكذا املنصوص)
عليها في القانون امسا�شي يوزع الباقي)
عل4 الشركاء)ندبة حصصهم في رأس)

املال االأت اعي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
سيد 29) 222  ( 2 يوم) بتارجسانت 

تحت رقم)2222.
301 P

STE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE

TEL(:(0528528352

FAX N° 2528527282

SALAH TRAITEUR 
ET EVENEMENTIELS

ش م م ذات الشريك الوحيد
حي رابحة رقم 322 زنقة القدس 

أجالس تاي ة
الفسخ املبكر

ب قت�شى محضر مداجالت الج ع)
 SALAH لشركة) االستثنائي  العام 
 TRAITEUR ET EVENEMENTIELS
سيد 29) (8 يوم) املنعقد  م،) م  ش 
 222،)قرر الشريك الوحيد الفسخ)
ايت) الديد  جتعيين  للشركة  املبكر 
للبطاقة) حامل  صالح،) مهدي 
(،JC 2 222 الوطنية رقم) التعريف 
322)زنقة) جالداكن بحي رابحة،)رقم)
ك صفي جذلك) القدس أجالس تاي ة،)
من) (22 الفصل) ملقتضيات  طبقا 
املعنية) للشركة  االسا�شي  القانون 

باممر.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
سيد 29) 222،) ( 2 يوم) بتارجسانت 

تحت رقم)2228.
302 P

STE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE

TEL(:(0528528352

FAX N° 2528527282

 HOUARA ENERGIE ET

WATER - shew

ET EVENEMENTIELS 
ش م م

شارع غاندي، ع ارة رقم 22 ،

حي القدس أكاسير

الفسخ املبكر
ب قت�شى محضر مداجالت الج ع)

 HOUARA العام االستثنائي لشركة)

ش) (ENERGIE( ET( WATER( -( shew

6 )نوف 29) 222،) م م،)املنعقد يوم)

جتعيين) املبكر  الفسخ  الشركاء) قرر 

الشريك الديد القديم عبد العزيز،)

الوطنية) التعريف  للبطاقة  حامل 

جالداكن بحي سيدي) (J27223 (رقم

أكاسير،) (522 رقم) (2 بلوك) يوسف 

ملقتضيات) طبقا  جذلك  ك صفي 

امسا�شي) القانون  من  (22 الفصل)

للشركة املعنية باممر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكاسير) التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  نوف 29) 222،) (32 يوم)

. 27456

303 P

STE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE

TEL(:(0528528352

FAX N° 2528527282

G .M. A COMMUNICATION
ش م م ذات الشريك الوحيد

شقة رقم 4، ع ارة البديطة، شارع 

مدعوس الوفقاجي حي الدالم أكاسير

ترحيل املقر االأت اعي للشركة
ب قت�شى محضر مداجالت الج ع)

 25 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي  العام 

قرر الشريك الوحيد) نوف 29) 222،)

بشركة رشيد  البديطة   الديد 

G. M. A COMMUNICATION    

)ش م م ذات الشريك الوحيد.

للشركة) االأت اعي  املقر  ترحيل 
مدعوس) بشارع  حاليا  املتواأد 
ع ارة) (،4 رقم) شقة  الوفقاجي 
إ 4) أكاسير  الدالم  حي  البديطة 
الحي) (46 ب) بقعة  (: اآلتي) العنوان 
الدشي2ة الجهاسية) الصناعي تاسيال،)

ع الة انزكان ايت ملول.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكاسير) التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 3 يوم)

. 27674
304 P

مكتب املدتشار
37)زنقة أبل تازكا،)رقم) ،)أكدال الرباط

الهاتف):) 253777527 

NOVAC MANAGEMENT
SARL AU

نقل املقر االأت اعي
للشريك) استثنائي  قرار  ب وأب 
نوف 29) 222،) (2 بتاريخ) الوحيد 
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  للشركة 
 NOVAC(»املد اة)»نوفاك منج انت
راس) يبلغ  جالتي  (MANAGEMENT
يوأد) جالتي  سرهم  ( 2.222 مالها)
مقرها االأت اعي بالرباط،)شارع ابن)
(،6 شقة رقم) (72 ع ارة رقم) سينا،)
أكدال،)املسجلة في السجل التجاري)
تقرر نقل املقر) ( 37.465 تحت رقم)
االأت اعي للشركة إ 4 العنوان التا ي):
44،)شارع أكل ان سيدي علي رقم)
6 ،)الطابق الثالث،)اكدال،)الرباط.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
سيد 29) ( 6 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)22747 .
305 P

STE CYBERIANET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

راس مالها : 422.222 سرهم
مقرها االأت اعي : زنقة 72

حي الرشاس، الرباط
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)32)سبت 29)
 222،)تقرر حل الشركة املشار إليها

72)حي الرشاس) )أعاله جالكائنة بزنقة)
الختار) الديدة  تعيين  جتم  الرباط،)
نزهة الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)
ب قرها) جذلك  ك صفية  (I2 2355

االأت اعي الكائن بالعنوان أعاله.
جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
سيد 29) ( 3 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)22577 .
306 P

 STE INTERNATIONAL
 CUMPUTER

MULTISYSTEMES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

راس مالها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : زنقة 72

حي الرشاس، الرباط
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)32)سبت 29)
 222،)تقرر حل الشركة املشار إليها)
حي الرشاس) (72 أعاله جالكائنة بزنقة)
الختار) الديدة  تعيين  جتم  الرباط،)
نزهة الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)
ب قرها) جذلك  ك صفية  (I2 2355

االأت اعي الكائن بالعنوان أعاله.
جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
سيد 29) ( 3 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)22582 .
307 P

 STE INTERNATIONAL
COOPERATION AGENCY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

راس مالها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : زنقة 72

حي الرشاس، الرباط
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)32)سبت 29)
 222،)تقرر حل الشركة املشار إليها)
حي الرشاس) (72 أعاله جالكائنة بزنقة)
الختار) الديدة  تعيين  جتم  الرباط،)
نزهة الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)
ب قرها) جذلك  ك صفية  (I2 2355

االأت اعي الكائن بالعنوان أعاله.
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جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

سيد 29) ( 3 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)22578 .

308 P

STE CASH POINT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

راس مالها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : زنقة 72

حي الرشاس، الرباط

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)32)سبت 29)

 222،)تقرر حل الشركة املشار إليها)

حي الرشاس) (72 أعاله جالكائنة بزنقة)

الختار) الديدة  تعيين  جتم  الرباط،)

نزهة الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)

ب قرها) جذلك  ك صفية  (I2 2355

االأت اعي الكائن بالعنوان أعاله.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

سيد 29) ( 3 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)22572 .

309 P

O’CLOCK CARS
SARL

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

27)نوف 29) 222)بالرباط.

الهاتف االأت اعي):)كراء)الديارات)

بدجن سائق.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة جاملقد ة كالتا ي):

الديد الكو�شي ايوب)342)حصة.

سعيد بو ع راجي)322)حصة.

 332 الزياتي) املهدي  (: الديد)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر أمل)5)رقم)8  )حي املدي2ة ح)

ي م الرباط.

التديي2):)الكو�شي ايوب.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

. 566 2

310 P

JEE’S
SARL  AU

في) االستثنائي  العام  للج ع  تبعا 
محدجسة) للشركة  االأت اعي  املقر 

املدؤجلية لشريك جحيد قرر ما يلي):
ب بلغ) الشركة  راس ال  زياسة 
سرهم) ( 2.222 سرهم بجلب) (22.222
من) سرهم  ( 22.222 عل4) للحصول 
حصة اأت اعية) ( 222 خالل خلق)

بقي ة اس ية)22 )سرهم.
6)زنقة جاس) تغيي2 املقر االأت اعي):)

فاس أكدال الرباط.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) ( 4 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)22684 .
311 P

URSI
تصفية

ب قت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
 URSI شركة) بالرباط  يونيو)  22)
  2.222 رأس الها) (،SARL AU
رقم) التجاري  سجلها  سرهم،)
املنزه) حي  ( 423 ب) مقرها  (،86233 

ح ي م الرباط،)قرر ما يلي):
اإليداع) تم  (: التصفية) فقل 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط)
الرقم) سيد 29) 222،) ( 5 في)

. 2268 
312 P

STE KOPTAN
تصفية شركة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�شى 
 KOPTAN بالرباط) (2222 ف29اير) (6  
سرهم،) ( 22.222 راس الها) (،SARL
(، 42222 رقم) التجاري  سجلها 
زنقة االشعاري الشقة) ( 4 مقرها ب)

رقم)4)اكدال الرباط،)قرر ما يلي):
قفل التصفية.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
سيد 29) ( 5 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)رقم)22723 .
313 P

 STE METRAGEX
SARL

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : ع ارة 32 شقة 
رقم 8 زنقة موالي اح د لوكيلي 

حدان الرباط
بتاريخ عرفي  عقد  (  ب قت�شى)
 4)نون29) 222،)ت ت تأسيس شركة)
»ميت2أيكس«)ش.ذ.م.م.) تح ل اسم)

تتوفر عل4 امل يزات التالية):
شقة) (32 ع ارة) (: املقر االأت اعي)
لوكيلي) اح د  موالي  زنقة  (8 رقم)

حدان الرباط.
الهدف االأت اعي):)مقاجل أشغال)

مختلفة أج البناء.
مدة االست رار):)22)سنة.

22.222 )سرهم مقدم) (: راس ال)
سرهم) ( 22 222 )حصة من فئة) ا 4)

موزع ك ا يلي):
الديد بوزكري ازطو)522)حصة.
 522 املدني) الدعدية  الديدة 

حصة.
التديي2):)تم تعيين الديد بوزكري)
املدني) الدعدية  جالديدة  ازطو 

ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة.
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سيد 29.
االرباح):)بعد اقتطاع)5)%))لتكوين)
جيوزع) القانوني،) االحتياط  صندجق 
الباقي عل4 الشركاء)حدب حصصهم.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
السجل) تحت  بالرباط،) التجارية 

التجاري رقم)56687 .
314 P

 STE CORPORATE ENERGIES
MOROCCO
SARL AU

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : تجزئة الخي2 رقم 

356 حي الخي2 يعقوب املنصور 
الرباط

بالرباط) عرفي  عقد  ب قت�شى 
قرر شركاء) نون29) 222،) بتاريخ)  )
»كوربورايت اني2جي مورجكو«) شركة)

ش.ذ.م.م.ش.ج.)ما يلي):

تحويل املقر االأت اعي من تجزئة)
يعقوب) الخي2  حي  (356 رقم) الخي2 
شارع فال) (65 (: املنصور الرباط إ 4)
 2 جلد ع ي2 الطابق الثاني بالطو رقم)

أكدال الرباط.
تعديل القانوني االسا�شي.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تحت  بالرباط،) التجارية 

22668 )في)5 )سيد 29) 222.
315 P

 STE HEALTH BRIDGE
EUROPE
SARL

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : 46 شارع عقبة 

الشقة رقم 2 اكدال الرباط
بالرباط) عرفي  عقد  ب قت�شى 
قرر) أكتوبر) 222،) بتاريخ)  )
»هيلت بريدج اجرجب«) شركاء)شركة)
شارع فال جلد ع ي2) (65 ش.ذ.م.م.،)
أكدال) (2 رقم) بالطو  الثاني  الطابق 

الرباط.
تعديل القانوني االسا�شي.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تحت  بالرباط،) التجارية 

22667 )في)5 )سيد 29) 222.
316 P

 STE WADZATRAV
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد
تاسيس شركة

تسجيله) تم  عرفي  عقد  اثر  عل4 
تم) نون29) 222،) ( 6 بتاريخ) بالرباط 
املدؤجلية) محدجسة  شركة  تاسيس 

بشريك جحيد،)بامل يزات التالية):
 STE WADZATRAV (: التد ية)

.SARL AU
املقر االأت اعي):)حي الرح ة قطاع)

»ج«)رقم)362)سال.
الغرض االأت اعي):)أشغال البناء،)

استي2اس جتصدير.
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  22.222 في) محدس  (: الرأس ال)
حصة) ( 222 ا 4) مقدم  سرهم 
كل) سرهم  ( 22 فئة) من  اأت اعية 

جاحدة.
حصص راس ال تتوزع عل4 شكل)

التا ي):
)ب.ت..ج) زنوتي) مصطفى  الديد 

FB53 46) .... 222 )حصة.
:)تم اسناس مهام التديي2) التديي2)

ا 4 الديد مصطفى زنوتي.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بدال،) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم)) سيد 29) 222،) ( 6 بتاريخ)

السجل التجاري)52 35.
317 P

STE  ZIBRA DECO
SARL AU

راس الها : 22.222 سرهم
السجل التجاري رقم : 652  

هبة حصص اأت اعية جخرجج 
تحيين القانون االسا�شي

جالصيغة القانونية للشركة
ب قت�شى عقد توثيقي مؤرخ ب5 
قام كل من الديد) يوليو) 222) (8 2
الشاجي) جالديد  املدني  الشاجي 
مح د منتصر بهبة ملج وع حصصهم)
االأت اعية التي ي لكانها في الشركة)
(،ZIBRA DECO SARL AU املد اة)
مقرها) سرهم،) (22.222 راس الها)
االأت اعي بدال،)اقامة سكني)2)بلوك)
كاملة) العيايدة،) ( 34 رقم) شقة  ب 
لفائدة الديد الشاجي عاسل جاملقدرة)

ب)22.222)حصة اأت اعية.
ب) مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�شى 
3 )سيد 29) 222،)تم تحيين القانون)
االسا�شي جالصيغة القانونية للشركة)
لتصبح) اعاله  الهبة  عقد  عقب 
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  الشركة 

بشريك جحيد.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
بتاريخ التجاري  السجل   بدال،)
رقم) ( تحت) سيد 29) 222) ( 5  

.37283
318 P

STE BY-PROM
SARL AU

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : 378 شارع 

الحدن الثاني رقم 2 الرباط
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�شى 
قد) نون29) 222،) (22 بالرباط بتاريخ)
املدؤجلية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
املحدجسة بشريك جحيد،)جخصائصها)

عل4 النحو التا ي):
التد ية االأت اعية):)با ي برجم.

التديي2) (: االأت اعي) الهدف 
التجاري.

راس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
فئة) من  حصة  ( 222 ا 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة.
يوسفي الحدين)....)222 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التاسيس النهائي اي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناي ا 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

االج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع الحدن الثاني) (378 (: املقر)

شقة رقم)2)الرباط.
حاملة) حنان  حقاجي  (: املدي2ة)
.BK 23522(البطاقة الوطنية رقم

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم  (:
الضبط لدى كتابة الضبط باملحك ة)
التجارية بالرباط،)تحت رقم السجل)

التجاري) 5663 ))بالرباط.
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STE FOR-SERVER
SARL AU

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : 378 شارع 

الحدن الثاني رقم 2 الرباط
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�شى 
قد) نون29) 222،) (24 بالرباط بتاريخ)
املدؤجلية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
املحدجسة بشريك جحيد،)جخصائصها)

عل4 النحو التا ي):

(- فور) (: االأت اعية) التد ية 
سي2فر.

التديي2) (: االأت اعي) الهدف 
التجاري.

راس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
فئة) من  حصة  ( 222 ا 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة.
يوسفي الحدين)....)222 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التاسيس النهائي اي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناي ا 4) (: الدنة املالية)
 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

االج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع الحدن الثاني) (378 (: املقر)

شقة رقم)2)الرباط.
حاملة) حنان  حقاجي  (: املدي2)
.BK 23522(البطاقة الوطنية رقم

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم  (:
الضبط لدى كتابة الضبط باملحك ة)
التجارية بالرباط،)تحت رقم السجل)

التجاري)56622 ))بالرباط.
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STE MEGASEV
SARL AU

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : 378 شارع 

الحدن الثاني رقم 2 الرباط
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�شى 
قد) نون29) 222،) (22 بالرباط بتاريخ)
املدؤجلية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
املحدجسة بشريك جحيد،)جخصائصها)

عل4 النحو التا ي):
التد ية االأت اعية):)ميجاسيف.
التديي2) (: االأت اعي) الهدف 

التجاري.
راس ال الشركة):)22.222 )سرهم)
فئة) من  حصة  ( 222 ا 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة.
يوسفي الحدين)....)222 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التاسيس النهائي اي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناي ا 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

االج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع الحدن الثاني) (378 (: املقر)

شقة رقم)2)الرباط.

حاملة) حنان  حقاجي  (: املدي2)

.BK 23522(البطاقة الوطنية رقم
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط لدى كتابة الضبط باملحك ة)

التجارية بالرباط،)تحت رقم السجل)

التجاري)56632 ))بالرباط.
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شركة ديلتا سيرام
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : محل رقم 6  

تجزئة صومعة حدان ت ارة

نقل املقر االأت اعي
العاسي) الغي2  العام  الج ع  قرر 

سيد 29) 222،) (8 يوم) في  املنعقد 

27)بلوك سا) نقل املقر االأت اعي من)

القواس يعقوب املنصور الرباط ا 4)

6 )تجزئة صومعة حدان) محل رقم)

ت ارة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

سيد 29) ( 6 في) بت ارة  االبتدائية 

 222،)تحت رقم)7228.
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STE KIKOM FOOD
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
راس الها : 52.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 56 حي املغرب 

العربي شارع بنغازي كراج 2 ت ارة

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�شى 
 3)سيد 29) 222،)تم جضع القانون)

املدؤجلية) ذات  للشركة  االسا�شي 

املحدجسة جالتي تت يز ب ا يلي):
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ذات) فوس  كيكوم  (: التد ية)

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

العامة) التغذية  (: الهدف)

بالتقديط جبالج لة.

املدة):)حدست في)22)سنة،)انطالقا)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.

املغرب) حي  (56 (: املقر االأت اعي)

العربي شارع بنغازي كراج)2)ت ارة.

في) حدس  (: االأت اعي) الراس ال 

مبلغ)52.222)سرهم مقد ة ا 4)522  

سرهم) ( 22 بث ن) اأت اعية،) حصة 

أوهرة) الديدة  حوزة  في  للحصة 

تل داني سبي2ة)522)حصة.

من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

فاتح يناير ا 4) 3)سيد 29 من كل سنة.

:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)

الديد عبد الغاني البورا�شي ملدة غي2)

محدجسة.

الربح) من  ( (% (5 يقتطع) (: الربح)

الصافي في كل سنة من األ تكوين)

االحتياط القانوني.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

سيد 29) ( 6 في) بت ارة  االبتدائية 

رقم) تحت  التجاري  بالسجل  (222 

.7227
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 STE ARABI FIRST CYCL
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : مج وعة الرابعة 
رقم   مكرر التقدم الرباط

العاسي) الغي2  العام  الج ع  قرر 

املنعقد في يوم فاتح سيد 29) 222،)

حصة من الديد) (522 قبول بيع)

عربي) الديد  لفائدة  يوسف  عربي 

عبد الواحد.

يوسف) عربي  الديد  استقالة 

الواحد) عبد  عربي  الديد  جتعيين 

مدي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

ا 4 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
جالشريك الوحيد من تحيين القانون)

االسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

سيد 29) ( 4 في) ( بالرباط) التجارية 

 222،)تحت رقم)22632 .
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مكتب مح د لل حاسبة جاالستشارة

محاسب بالرباط

G.S.M(:06.61.33.94.09

STE OUZGITA TRAVAUX
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 

بالرباط في)2 )نون29) 222،)تم جضع)

ذات) للشركة  االسا�شي  القانون 

الشريك) ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد امل يزات التالية):

 OUZGITA TRAVAUX(:(التد ية

.SARL AU

في) مقاجل  (: االأت اعي) الهدف 

جزراعة) النفايات  جافراز  النظافة 

جصيانة الحدائق.
املقر):)الدار الح راء)زنقة مديونة)

رقم)822)سال.

من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.
سرهم) ( 22.222 (: راس الها)

فئة) من  حصة  ( 222 ا 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة املوزعة)

عل4 الشكل التا ي):

  222 (... الفاضل) ياسين  الديد 

حصة.

لشركة) ك دي2  عين  (: التديي2)

غي2) لفت2ة  الفاضل  ياسين  الديد 

محدسة..

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

  3 في) رقم) 3728) تحت  بدال،)
سيد 29) 222،)رقم))السجل التجاري))

.35 37
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ائت انية اسفار كونداي
مقرها االأت اعي):)شقة رقم)4)أنان النهضة)

 )الرباط
الهاتف):)25.37.72.27.62
النقال):)26.62.74.43.37

STE KLM CONSEILS
SARL

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : ع ارة ماتيس 
 A 57 سوي�شي اليوسفية بلوك 

الطابق الثاني شارع مح د الداسس 
الرباط

تغيي2ات في شركة
االستثنائي) العام  الج ع  اطار  في 
  KLM CONSEILS SARL لشركة)
(،2222 سيد 29) (28 بتاريخ) املنعقد 
التغيي2ات) جباالأ اع  االعضاء) قرر 

التالية):
نقل االسهم):

الشركة) راس ال  يتكون  (: تذكي2)
من شريكان.

ت تلك) (: ملدراع) مليكة  الديدة 
بقي ة) الشركة  راس ال  من  ( (50%
سرهم) ( 22 ب عدل) سرهم  (52.222

للدهم.
ت تلك) (: ملدراع) خديجة  الديدة 
بقي ة) الشركة  راس ال  من  ( (50%
سرهم) ( 22 ب عدل) سرهم  (52.222

للدهم.
قررت) الج ع،) هذا  خالل  من 
اس ه ا) بيع  ملدراع  مليكة  الديدة 
ملدراع) خديجة  الديدة  ا 4  بالكامل 
رقم) الوطنية  البطاقة  )الحاملة 
اصبحت) االخي2ة  هذه  ( ((E23 435
شريكة جمدي2ة جاحدة بندبة)22 )%))

من االسهم.
الجديد) التوزيع  فان  جبالتا ي 

لالسهم بعد هذا البيع هو ك ا يلي):
الديدة خديجة ملدراع)22 )%)من)

اسهم الشركة)....)22.222 )سرهم.
تعديل الشكل القانوني للشركة):

الشكل) اصبح  االسهم،) بيع  بعد 
شركة) (SARL AU للشركة) القانوني 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)
ذات) شركة  (SARL من) بدال  جاحد 

مدؤجلية محدجسة.

(: تغيي2 مكان االقامة بعقد ايجار)

مكان) تغيي2  جباالأ اع  االعضاء) قرر 

إقامة الشركة من ع ارة ماتيس) 57 

الطابق) (A بلوك) اليوسفية  سوي�شي 

الثاني شارع مح د الداسس الرباط)

ا 4 اقامة القصبة ع ارة ب شقة رقم)

5 )حي النهضة) )الرباط.

االسا�شي) القانون  تحديث 

التعديالت) مراعاة  مع  للشركة:)

الجديدة للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

سيد 29) ( 3 يوم) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)22642 .
للبيان
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LAILA TOUH KADIR

 STE INTERFACEC

MEDICARE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 2.222  سرهم

تغيي2 املدي2
 INTERFACEC شركة) لفائدة 

ذات) شركة  جهي  (،MEDICARE

براس ال) يقدر  محدجسة  مدؤجلية 

جاملسجلة) سرهم،) ( 2.222 مالها)

 227 2 بالسجل التجاري تحت رقم)

باملحك ة التجارية بالرباط.

يوأد مقرها االأت اعي بالعنوان)

 RYAD BUSINESS CENTRE(:(التا ي

 IMM S2 AILE SUD BOULEVARD

.AR-RYAD(RABAT

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

ماي) 222  ( 5 بتاريخ) االستثنائي 

الستقالة املدي2 جتعيين مدي2 أديد)

تم االسا�شي  النظام  ا 4   جبالرأوع 

)ما يلي):

حدن) الديد  املدي2  استقالة 

امين ال29نو�شي جتعيين املدي2 الديد)

منصف الدفياني.

للشركة) االسا�شي  النظام  تحيين 

جتعديل الفصول التي ش لها التغيي2.

327 P
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SMART MARITA
SARL

راس الها : 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : طريق الولجة، 

كلم 2.6 سال
السجل التجاري رقم :  3432 سال

تفويت حصص اأت اعية
بتاريخ) 2  عرفي  عقد  ب قت�شى 

اكتوبر) 222)تقرر ما يلي):
تفويت)522)حصة اأت اعية من)
طرف الديد عبد هللا علي مح د ا 4)
 MARITA GROUP SARL شركة)
الحصص) مج وع  ت ثل  جهي  (،AU
شركة) في  ي لكها  التي  االأت اعية 

.SMART MARITA SARL
تحيين القانون االسا�شي للشركة)

مع التغيي2ات الدابقة.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
سيد 29) ( 5 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222،)تحت رقم)3   .
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STE ONCO 16 HOLDING
SARL

سجل تجاري رقم : 27442 
تحويل املقر االأت اعي للشركة جبيع 

حصص
بعقوس عرفية مؤرخة عل4 التوا ي)
يوليو) ج23) (2222 ( يونيو) (23 بتاريخ)
مسجلة) نون29) 222) جفاتح  (222 

بالرباط تم ما يلي):
قام كل من الديد مني2 الباشو�شي)
فاط ة)) جالديدة  حصة  (32 ببيع)
جالديدة) حصة  ( 5 ببيع) عبيد 
5)حصة للديدة) فيلدة ميدوم ببيع)
للبطاقة) الحاملة  فدجى  بنشقرجن 

.D666358(الوطنية رقم
قام الديد مني2 الباشو�شي ببيع)32 
الحامل) ياسر اص عي  حصة للديد 
.LA 2382 (للبطاقة التعريف رقم

عبيد) بن  فاط ة  الديدة  قامت 
حصة للديد فهد العبدي) ( 8 ببيع)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.AA522 2
فيلدة) الديدة  من  كل  قام 
6)حصص جالديد مني2) ميدوم ببيع)

للديد) حصص  (6 ببيع) الباشو�شي 

فهد العبدي.

العنوان) ا 4  الشركة  مقر  تغيي2 

بالفريج) اح د  شارع  (22 (: التا ي)

الدوي�شي الرباط.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم) سيد 29) 222،) (8 بتاريخ)

. 22452
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كابيطاليا

25)شارع شجرة القدس،)قطاع)2 ،)بلوك س،)

حي الرياض الرباط

 STE OMARAC
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

تحرير) تم  عرفي  عقد  ب قت�شى 

ذات) لشركة  االسا�شي  القانون 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد،)لها الخاصيات التالية):

.OMARAC SARL AU(:(التد ية

املوضوع):)مقهى،)حلويات مخ9زة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

(،3 ع ارة) اقامة املنصور،) (: املقر)

متجر)2،)2252 )سجار الكورة املحيط)

الرباط.

امين) مح د  (: الوحيد) الشريك 

رشدي):)ي تلك)2222)حصة،)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A526632

 222.222 في) محدجسة  (: راس ال)

سرهم.

مح د) الديد  (: الوحيد) املدي2 

امين رشدي الحامل لبطاقة التعريف)

.A526632(الوطنية رقم

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

سيد 29) ( 6 يوم) بالرباط  التجارية 

 222،)تحت رقم)22736 .
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FRIGITHERM GOUPE
SARL AU

رأس الها التجاري : 352.222.22 

سرهم

املقر اإلأت اعي : الرباط الدوي�شي 

رقم  57، شارع مح د الداسس

السجل التجاري بالرباط تحت رقم 

248 7 :

ب قت�شى محضر للشريك الوحيد)

 FRIGITHERM GOUPE لشركة)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

 32 بتاريخ) املنعقد  جحيد،) لشريك 

املقر) تحويل  تقرر  سبت 29) 222)

ب ،) النصر  تجزئة  إ 4  اإلأت اعي 

الطابق) (6 شقة) (، 42 رقم) إقامة 

الثاني ت ارة،)جنتيجة لذلك تم تحيين)

العقد العرفي للشركة.

هذه) لكل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحك ة  لدى  الوثائق 

سيد 29) 222  ( 6 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)22738 .
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شركة إسكان املنزه
ش.م.م

مكاتب زينب شارع عبد العا ي 

بنشقرجن شقة 38 فاس

قفل التصفية
الغي2) العام  الج ع  ب قت�شى 

سيد 29) 222  (6 بتاريخ) العاسي 

ذات) ش.م.م  املنزه  إسكان  لشركة 

 222.222.22 اإلأت اعي) الرأس ال 

زينب) مكاتب  التصفية  مقر  سرهم 

شقة) بنشقرجن  العا ي  عبد  شارع 

فاس تقرر قفل تصفية الشركة) (38

جاملصاسقة عل4 الحدابات.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

  2 في) بفاس  التجارية  املحك ة 

سيد 29) 222)تحت رقم) 2/22 56.
مقتطف من أأل اإلشهار

املصفي):)املومني ع ر
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CNM AGRICOL

SARL

رأس الها : 22.222.22  سرهم

مقرها اإلأت اعي: ملكية حاسة، ايت 

مرججل عين اللوح أزرج

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

التأسي�شي) القانون  جضع  تم 

لشركة ذات املدؤجلية املحدجسة تبعا)

يوليو) ( 2 بتاريخ) مؤرخ  عرفي  لعقد 

 222،)ذات الخاصيات التالية):

إسم) الشركة  تأخد  (: التد ية)

ذات) شركة  (CNM AGRICOL

املدؤجلية املحدجسة.

الهدف):

الفالحة.

املقر) يقع  (: اإلأت اعي) املقر 

حاسة،) ب لكية  للشركة  اإلأت اعي 

ايت مرججل عين اللوح أزرج.

املدة):)حدست مدة الشركة في)22 

سنة.

(: اإلأت اعي) الرأس ال 

عل4) مقد ة  سرهم  ( 22.222.22

222 )حصة من قي ة)22.22 سرهم)

للحصة الواحدة عل4 الشكل التا ي):

 522 ياسين) الشقوري  الديد 

حصة.

الديد ناأيمي خالد)522)حصة.

املج وع):)222 )حصة.

عين ب قت�شى القانون) (: التديي2)

غي2) ملدة  مدي2ا  للشركة  امسا�شي 

عث ان) ناأيمي  الديد  محدجسة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA 3 67(رقم

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأزرج) اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم) سيد 29) 222) ( 4 بتاريخ)

السجل التجاري)677 .

333 P
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CROUCUS TRAVAUX

SARL AU

رأس الها : 22.222.22  سرهم 

مقرها اإلأت اعي : ايت مو�شى عدي 

ابن ص يم أزرج

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�شي) القانون  جضع  تم 

ذات) املدؤجلية  محدجسة  لشركة 

عرفي) لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

مؤرخ بتاريخ)7 )نوف 29) 222،)ذات)

الخاصيات التالية):

إسم) الشركة  تأخد  (: التد ية)

شركة) (CROUCUS TRAVAUX

الشريك) ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد.

الهدف):

أشغال مختلفة.

تقديم الخدمات.

املقر) يقع  (: اإلأت اعي) املقر 

اإلأت اعي للشركة بأيت مو�شى عدي 

ابن ص يم أزرج.

املدة):)حدست مدة الشركة في)22 

سنة.

(: اإلأت اعي) الرأس ال 

عل4) مقد ة  سرهم  ( 22.222.22

22 سرهم) قي ة) من  حصة  ( 222

للحصة الواحدة عل4 الشكل التا ي):

الديد جزير س ي2)222 )حصة.

222 )حصة.

عين ب قت�شى القانون) (: التديي2)

غي2) ملدة  مدي2ا  للشركة  امسا�شي 

الحامل) س ي2  جزير  الديد  محدجسة 

.DB8258(للبطاقة الوطنية رقم

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأزرج) اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  سيد 29) 222) (3 بتاريخ)

السجل التجاري) 67 .
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AL ARZ CASH

SARL AU

رأس الها : 22.222.22  سرهم 

مقرها اإلأت اعي : رقم 84 زنقة 2  

حي امرز   أحداف أزرج

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�شي) القانون  جضع  تم 

ذات) املدؤجلية  محدجسة  لشركة 

عرفي) لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

2)سيد 29) 222،)ذات) مؤرخ بتاريخ)

الخاصيات التالية):

إسم) الشركة  تأخد  (: التد ية)

محدجسة) شركة  (AL ARZ CASH

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد.

الهدف):

جسيط تحويل امموال.

املقر) يقع  (: اإلأت اعي) املقر 

اإلأت اعي للشركة برقم 84 زنقة 2  

حي امرز   أحداف أزرج.

املدة):)حدست مدة الشركة في)22 

سنة.

(: اإلأت اعي) الرأس ال 

عل4) مقد ة  سرهم  ( 22.222.22

22 سرهم) قي ة) من  حصة  ( 222

للحصة الواحدة عل4 الشكل التا ي):

  222 بوشتة) املدت2ي  الديد 

حصة.

222 )حصة.

عين ب قت�شى القانون) (: التديي2)

غي2) ملدة  مدي2ا  للشركة  امسا�شي 

بوشتة) املدت2ي  الديد  محدجسة 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.D47352

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأزرج) اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم) سيد 29) 222) ( 3 بتاريخ)

السجل التجاري)675 .
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KHAWLA PRO

SARL

رأس الها : 22.222.22  سرهم 

مقرها اإلأت اعي : شقة 4 ع ارة 22 

إقامة فضل هللا  أحداف أزرج

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�شي) القانون  جضع  تم 

ذات) املدؤجلية  محدجسة  لشركة 

عرفي) لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

2)سيد 29) 222،)ذات) مؤرخ بتاريخ)

الخاصيات التالية):

إسم) الشركة  تأخد  (: التد ية)

ذات) شركة  (KHAWLA PRO

املدؤجلية))املحدجسة).

الهدف):

منعش عقاري.

املقر) يقع  (: اإلأت اعي) املقر 

اإلأت اعي للشركة شقة 4 ع ارة 22 

إقامة فضل هللا  أحداف أزرج.

املدة):)حدست مدة الشركة في)22 

سنة.

(: اإلأت اعي) الرأس ال 

عل4) مقد ة  سرهم  ( 22.222.22

222 )حصة من قي ة)22.222 سرهم)

للحصة الواحدة عل4 الشكل التا ي):

الديد الصبار مح د)522)حصة.

الديدة الصبار ناسية)522)حصة.

222 )حصة.

التديي2):)عينت ب قت�شى القانون)

غي2) ملدة  مدي2ة  للشركة  امسا�شي 

ناسية) الصبار  الديدة  محدجسة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.DA38268(رقم

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأزرج) اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم) سيد 29) 222) ( 4 بتاريخ)

السجل التجاري)672 .

336 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED AL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL(:(05.37.90.12.20

25.37.37.87.8 

26.6 .22.22.22

 EBEMACAG شركة
ش.ذ.م.م

املقر اإلأت اعي : ساحة سوق عرباجة 
عرباجة

الج ع) محضر  ب قت�شى 
شركة) لشركاء) اإلستثنائي  العام 
املنعقد) ش.ذ.م.م  (EBEMACAG
بعرباجة بتاريخ)8)سيد 29) 222)تقرر)

ما يلي):
الزياسة في رأس ال الشركة:)الزياسة)
في رأس ال الشركة ب)2.222.222.22 
  .222.222.22 من) لرفعه  سرهم 
  2.222.222.22 إ 4) سرهم 
حصة) (22.222 سرهم،جذلك بإصدار)
سرهم) ( 22.22 بقي ة) إأت اعية 

للواحدة.
22.222)حصة إأت اعية أديدة)
حصة) ( 22.222 املج وع) للشركاء)

إأت اعية.
الشركة:) رأس ال  تخفيض 
ب) الشركة  رأس ال  تخفيض 
لتقليصه) سرهم  (8.882.222
إ 4) سرهم  ( 2.222.222.22 مم)
الستيعاب) سرهم  ( . 22.222.22

الخدائر.
6)ج7)من النظام) تعديل الفصول)

امسا�شي.
تحيين النظام امسا�شي للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  جقد 
بدوق) اإلبتدائية  باملحك ة  املحضر 
سيد 29) ( 4 بتاريخ) الغرب،) أربعاء)
477/ 222)ب لف)  222)تحت عدس)

السجل التجاري رقم)24242.
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CAPITAL INNOV
SARL

)ب قت�شى عقد عرفي قررت شركة)
شركة) ( (CAPITAL INNOV SARL
ش.ذ.م.م) محدجسة  مدؤجلية  ذات 
سرهم) املال22.222.22 ) رأس  ذات 

ما يلي):



25299 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

قرر الديد إسريس بطيش الحامل)
(،J63 22 رقم) الوطنية  للبطاقة 
جالتي) بالشركة  حصصه  أ يع  بيع 
حصة إ 4 الديدة مريم) ( 22 قي تها)
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  بطيش 
الديدة) جأصبحت  (،A337253 رقم)
مريم بطيش املالكة الوحيدة لألسهم))
جاملدي2ة) (% ( 22 بقي ة) الشركة 

الوحيدة للشركة.
الشكل) تحويل  الشركاء) قرر 
مدؤجلية) ذات  شركة  من  القانوني 
مدؤجلية) ذات  شركة  إ 4  محدجسة 

محدجسة بشريك جحيد.
باملحك ة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)22772  

بتاريخ)6 )سيد 29) 222 .
للبيان
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LE SISTRE
SARL

إشعار بحل الشركة
ماي) (27 عل4 محضر بتاريخ) جبناء)

 222)تقرر ما يلي):)
.LE SISTRE SARL(:(اسم الشركة

27 ماي  بتاريخ  بناء عل4 مداجلة 
 222، قرر الشخص اإلعتباري حل 

الشركة جتصفيتها الوسية.
تم تعيينه ك صفي الديد صالحي 
 5 شي اء،  إقامة  في  املقيم  مني2 
الطابق 2 شقة 6 زنقة 5 حي سالمة 
3 رقم 3 الدارالبيضاء، جمنحه أك29 
الع ليات  الستك ال  الصالحيات 

اإلأت اعية.
الرئي�شي  املكتب  تعيين  تم 
شارع   3 الدالمة  حي  في  للتصفية 
مح د بوزيان رقم 4 سيدي عث ان 
الدارالبيضاء، هذ هو العنوان الذي 
جاملدتندات  املراسالت  إرسال  يجب 

املتعلقة بالتصفية.
جاملدتندات  القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة) في  بالتصفية  املتعلقة 
بتاريخ بالدارالبيضاء،)  التجارية 
رقم) تحت  سيد 29) 222) ( 5  

.824223
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 SALOONSALMIA
SARL AU

إشعار بحل الشركة
يونيو) (5 عل4 محضر بتاريخ) جبناء)

 222)تقرر ما يلي):)
 SALOONSALMIA(:(اسم الشركة

.SARL AU
بناء عل4 مداجلة بتاريخ 2  نوف 29 
 222، قرر الشخص اإلعتباري حل 

الشركة جتصفيتها الوسية.
الديد  ك صفي  تعيينه  تم 
أيوب متوكل املقيم في رقم  4 زنقة 
الج اعة  قرية  العت انية  حي    2
أك29  جمنحه  الدارالبيضاء، 
الع ليات  الستك ال  الصالحيات 

اإلأت اعية.
الرئي�شي  املكتب  تعيين  تم 
للتصفية في الداملية 2 شارع الجوالن 
الطابق الدفلي رقم 2 الدارالبيضاء، 
إرسال  يجب  الذي  العنوان  هو  هذ 
املتعلقة  جاملدتندات  املراسالت 

بالتصفية.
جاملدتندات  القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة) في  بالتصفية  املتعلقة 
  5 بتاريخ) بالدارالبيضاء،) التجارية 
سيد 29) 222)تحت رقم)824222.

340 P

HELLO JACUZZI
SARL AU

إشعار بحل الشركة
يونيو) (5 عل4 محضر بتاريخ) جبناء)

 222)تقرر ما يلي):)
 HELLO JACUZZI(:(اسم الشركة

.SARL AU
بناء عل4 مداجلة بتاريخ 2  نوف 29 
 222، قرر الشخص اإلعتباري حل 

الشركة جتصفيتها الوسية.
الديد  ك صفي  تعيينه  تم 
أيوب متوكل املقيم في رقم  4 زنقة 
الج اعة  قرية  العت انية  حي    2
أك29  جمنحه  الدارالبيضاء، 
الع ليات  الستك ال  الصالحيات 

اإلأت اعية.

الرئي�شي  املكتب  تعيين  تم 
للتصفية في الداملية 2 شارع الجوالن 
الطابق الدفلي رقم 2 الدارالبيضاء، 
إرسال  يجب  الذي  العنوان  هو  هذ 
املتعلقة  جاملدتندات  املراسالت 

بالتصفية.
جاملدتندات  القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة) في  بالتصفية  املتعلقة 
  5 بتاريخ) بالدارالبيضاء،) التجارية 
سيد 29) 222)تحت رقم) 82422.
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شركة طرونسميدي 
ش.م.م

تجزئة البشاري، إقامة سناء 2، 
الشقة رقم 5 تابريكت سال

العام) الج ع  ملحضر  تبعا 
اإلستثنائي للشركاء)بتاريخ)6 )نوف 29)
 222،)املسجلة في الرباط بتاريخ)25 

نوف 29) 222)تقرر ما يلي):
طرجند يدي)) شركة  تصفية 

ش.م.م.
إعالق التصفية جإبراء)املصفي.

إغالق الدنوات املالية).
لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)
بدال) اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
3 )سيد 29) 222)تحت عدس) بتاريخ)

.37277
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شركة زكيم 
ش.م.م

إقامة الزهور، ع ارة 5، رقم 6 ، 
شارع علي ابن أبي طالب، حي 

الرح ة سال
تبعا ملحضر الج ع العام للشركاء)
املسجلة في) نوف 29)  22) (22 بتاريخ)
الرباط بتاريخ)25)نوف 29) 222)تقرر)

ما يلي):
التد ية):)شركة زكيم) ش.م.م.

الزهور،) إقامة  (: التجاري) املقر 
ع ارة)5،)رقم)6 ،)شارع علي ابن أبي)

طالب،)حي الرح ة سال.
املوضوع):

تحويل امموال.

ع وما أ يع الع ليات التجارية،)
جغي2) العقارية  املالية،) الصناعية،)
في) املداه ة  ي كنها  التي  العقارية 

تن ية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.
التديي2):)تديي2 الشركة من طرف:

)الديد لقرفات مح د.
)جالديدة جرسي زكية.

سرهم) ( 22.222.22 (: الرأس ال)
موزعة بين الشركاء)ك ا يلي):

الديد لقرفات مح د)522)حصة.
الددة جرسي زكية)522)حصة.

املج وع):)222 )حصة.
لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)
بدال) اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
3 )سيد 29) 222)تحت عدس) بتاريخ)

.37283
343 P

 SOCIETE AFRIQUIA
 MAROCAINE DE

 DISTRIBUTION DE
 CARBURANTS AFRIQUIA

SMDC SA
شركة مداه ة

رأس الها : 25.222.222  سرهم
مقرها اإلأتاعي : زنقة ابن الونان 

)عين الدبع) الدارالبيضاء
السجل التجاري : 3 26.7

افتتاح فرع
 AFRIQUIA لشركة) فرع  إفتتاح 
خدمات) محطة  في  يت ثل  (SMDC
الكائنة بطريق إي وزار تجزئة ح زة)  

الج اعة القرجية مدينة فاس.
محطة) تديي2  تكليف  سيتم 
سعيد)) للديد  ( املذكورة) الخدمات 

البغداسي.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية) باملحك ة  الضبط 
سبت 29) (2 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
 722 27 رقم) تحت  (،222 
بتاريخ بفاس  التجارية   جباملحك ة 
 5235 تحت رقم) نوف 29) 222) (   
بالسجل) تقييده  تم  املذكور  الفرع 
بفاس) التجارية  باملحك ة  التجاري 

تحت رقم)3 722.
من أأل اإليجاز جالبيان

 344 P
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STE. KRYPTON
ش.م.م

العام) املج ع  محضر  ب قت�شى 
الغي2 العاسي مداه و شركة كريبتون)
ش.م.م رأس الها)22.222.22 )سرهم)
 47 مقرها اإلأت اعي ب دينة الرباط)
مكرر شارع عالل بن عبد هللا قررجا)

ما يلي):
جفاة مدي2 الشركة) (: الحل امجل)

الديد شكري مح اسي.
تقديم الت2كة عل4) (: الحل الثاني)

الورثة):)
الديد خالد شكري)26)حصة.

الصدجقي) خديجة  الديدة 
الداجسي))2 )حصة.

الدد أ ال شكري) 2)حصة.
الدد الحدن شكري) 2)حصة.
الديدة مليكة شكري)2 )حصة.

)الديدة حدناء)شكري)2 )حصة
الحل الثالث):

تعيين مدي2 أديد للشركة))الديد)
شكري خالد).

الحل الرابع):)تغيي2 املاسة)6)ج7)من)
قانون الشركة.

:)لدى كتابة) تم اإليداع القانوني) (
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
5 )سيد 29) 222)تحت عدس) بتاريخ)

.  272
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PARAMEDEFFECT
SARL AU

تعيين مدي2 للشركة
املؤرخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 
انعقد) سبت 29) 222) (2 بتاريخ)
لشركة) اإلستثنائي  العام  الج ع 

.PARAMEDEFFECT SARL AU
الوحيدة) الشريكة  قررت  حيث 
الديدة) تعين  بهالة  أيهان  الديدة 
للبطاقة) الحاملة  مينة  البوشيخي 
ك دي2ة) (LA48 (رقم الوطنية 

للشركة.
باملحك ة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية بدال تحت رقم)33525.
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LE MONDE DES COMPTES

STE. HOPSOLUTIONS
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
بالرباط) عرفي  عقد  ب قت�شى  (

جضع) تم  نوف 29) 222) (2 بتاريخ)

ذات) لشركة  امسا�شي  النظام 

بالخصائص) املحدجسة  املدؤجلية 

التالية):

.HOPSOLUTIONS(:(التد ية

ذات) :شركة  القانونية) الصيغة 

املدؤجلية املحدجسة.
شقة) (،32 رقم) (: املقر اإلأت اعي)
الوكيلي) أح د  موالي  زنقة  (،8 رقم)

حدان،)الرباط

غاية الشركة):

التجارة بصفة عامة.
رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

مقد ة عل4 الشركاء)كاآلتي):

 522 العرج�شي) لالأهان  الديدة 

أنصبة.

الديد أابر بحي2ي)522)أنصبة.

 522 عدجل) الواحد  عبد  الديد 

أنصبة.

الديد مرجان الكي2ي)522)أنصبة.

املج وع):)222 )أنصبة.

:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)

الزهراء) فاط ة  الغرباجي  الديدة 

غي2) ملدة  للشركة  مدي2ة  بصفتها 

محدجسة.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة التجارية تحت قم) 5662  

بتاريخ)2)سيد 29) 222.
ب ثابة بيان))جمقتطف)
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STE SOMAYAR
SARL

26 إقامة الشرقاجي 2222 

 عين عتيق

ب قت�شى عقد عرفي ت ت مداجلته)

بتاريخ)23)سبت 29)2 22،)قرر الج ع)

العام االستثنائي ما يلي):

تفويت حصص الشركة ك ا يلي):

 822 فوت) الرامي  مح د  الديد 
جالديدة) الرامي  مراس  للديد  حصة 
مليكة اجسار فوتت)822)حصة للديد)

مراس الرامي.
ليصبح تقديم رأس مال الشركة)

كالتا ي):
  .222.222 الشركة) مال  رأس 
بقي ة) حصة  ( 2.222 سرهم مقدم)
22 )سرهم لكل حصة موزعة كالتا ي):)

مراس الرامي)2.222 )حصة.
من) الشركة  مال  رأس  رفع 
 3.222.222 إ 4) سرهم  ( .222.222

سرهم.
تحيين القانون امسا�شي للشركة.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
االبتدائية بالرباط تحت رقم اإليداع)

22432 )بتاريخ)22)أكتوبر)2 22.
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 AGC AUTOMOTIVE
MOROCCO

SA
رأس الها : 432.222.222 سرهم
املقر االأت اعي : املنطقة الحرة 

امطلدية الطريق الوطنية رقم 4 
عامر سفلية، القنيطرة

تغيي2 املدراء
في)32)يونيو) 222،)عقد متصرفو)
 AGC AUTOMOTIVE شركة)
مجهولة) شركة  (MOROCCO SA
سرهم) (432.222.222 رأس الها)
املسجلة بالسجل التجاري بالقنيطرة)
تحت رقم)46447،)مقرها االأت اعي)
الطريق) امطلدية  الحرة  املنطقة 
القنيطرة،) سفلية  عامر  (4 الوطنية)

اأت اعا ع29 تقنية املؤت ر املرئي.
ترأس املجلس الديد أون،)مارك)

مونيي.
القرارات) اإلسارة  مجلس  اتخذ 

التالية):
غوتيي) الديد  باستقالة  التدليم 
عام) ك دير  منصبه  من  سيل ار 

للشركة.
بي2ج) ارمن  أيل  الديد  تعيين 
ك دير عام للشركة جالذي قبل بدجره)

املهام املوكلة إليه.

انتهاء) مدة  اإلسارة  مجلس  الحظ 
صالحية الديد نبيل عرباجي كنائب)

املدير.
عرباجي) نبيل  الديد  جسيواصل 
لل وارس) ك دير  مهامه  م ارسة 

البشرية في الشركة.
قرر املجلس تعيين الديد مح د)
الحامل) الجندية  مغربي  الدلي اني 
 BJ 32364 رقم) الوطنية  للبطاقة 
كنائب املدير طوال فت2ة ع ل الديد)

أيل ارمن بي2ج.
اإليداع) تم  (: قانوني) إيداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
رقم) تحت  2 )أغدطس) 222،)

.88252
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BY CARGO
تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 
تم) بالدار البيضاء) (2222 أكتوبر) (25
جضع القانون امسا�شي لشركة ذات)
مدؤجلية محدجسة من شريك جحيد)

جالتي تح ل الخصائص التالية):
التد ية):)تح ل الشركة التد ية)

.BY CARGO((:(التالية
املوضوع):)معشر أ ركي.

الطابق امر�شي) (: املقر االأت اعي)
الدار) (،2 الداملية) (،32 رقم) مبنى 

البيضاء.
في) حدس  (: االأت اعي) الرأس ال 
إ 4) مقدم  سرهم  ( 22.222 قي ة)
سرهم) ( 22 حصة ذات قي ة) ( 222

للحصة مقدم بين الشركاء)كالتا ي):
حصة) ( 222 أكدر) علي  الديد 
سرهم أي ما قي ته) ( 22 ذات قي ة)

22.222 )سرهم.
الديد علي اكدر) عين  (: التديي2)

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدسة.
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
تحت) البيضاء) بالدار  التجارية 
السجل التجاري رقم)72 43)يوم)7  

سيد 29) 222.
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LOGIDEX
SARL

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
ب قت�شى عقد عرفي محرر بالدار)
سبت 29) 222،) ( 6 بتاريخ) البيضاء)
تم تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية)

ذات الخصائص التالية):
التد ية):)لوأيديكس ش م م.

الهدف):)غرض الشركة.
جكيل الشحن الدج ي جالوطني.

إسارة املدتوسعات جاملخازن.
التجاري) جالت ثيل  االستشارات 

جالقانوني.
استث ار أي  جتنفيذ   سراسة 
من) نوع  أي  من  اخرى  ع ليات  أج  (
شأنها تعزيز جتعزيز ن و جتطوير النقل)

في املغرب.
املشاركة املباشرة أج غي2 املباشرة)
للشركة في أ يع املعامالت التجارية)
التي قد تكون مرتبطة بأحد امشياء)
إنشاء) طريق  عن  أعاله  املذكورة 
أي) أج  عداسات  أج  أديدة  شركات 
املداه ة طريق  عن  أج   منظ ات 
امجراق املالية) أج االكتتاب أج شراء) (
االندماج أج  االأت اعية  الحقوق   أج 

)أج االرتباط أج املشاركة أج غي2 ذلك.
تجاري) نشاط  كل  الع وم،) عل4 
ما ي أج صناعي الذي ي كنه االرتباط)
بصفة مباشرة أج غي2 مباشرة بإحدى)
تعزيز) أج  الذكر  الدابقة  الع ليات 

تطوير الشركة.
البيضاء) الدار  (: االأت اعي) املقر 
زنقة مح د القري الطابق امجل) (26

رقم)5.
في) الشركة  مدة  حدست  (: املدة)
التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (22
حالة الحل املدبق) النهائي باستثناء)
الت ديد املنصوص عليه في هذه) أج 

القوانين.
في) حدس  (: االأت اعي) الراس ال 
 5222 إ 4) مقد ة  سرهم  (522.222
للحصة) سرهم  ( 22 فئة) من  حصة 
الواحدة جتحرر بأك لها جتقدم عل4)

الشكل التا ي):

 2522 الرا�شي) يوسف  الديد 

حصة.

الديد شكيب عباس)2522)حصة.

املج وع):)5222)حصة.

من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في سيد 29 من كل)

سنة.

الديد) الشركة  يدير  (: اإلسارة)

يوسف الرا�شي جالديد شكيب عباس.

امرباح):)املنتجات الصافية للدنة)

النفقات) أ يع  اقتطاع  بعد  املالية 

اخرى ب ا في ذلك كل) العامة جأعباء)
تكون) جاالحتياطات،) االستهالكات 

الربح الصافي من هذا الربح الصافي)

الخدائر) االقتضاء) جعند  املنقوص 

الدابقة يقتطع مبلغ لتأسيس اصل)

يدمى باالحتياط القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

نوف 29) 222،) ( 2 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)822237.
التجاري) السجل  تسجيل  تم 

التجارية) باملحك ة  الضبط  بكتابة 

نوف 29) ( 2 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

 222،)تحت رقم)822237.
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L’IMMOBILIERE SALLONIK
SARL

تبعا للج ع العام الخارق للعاسة)

سبت 29) (23 يوم) املنعقد  ( للشركاء)

 222،)لشركة)»اموبيليي2 سالونيك«)
شركة محدجسة املدؤجلية،)راس الها)

مقرها) سرهم،) ( 22.222 االأت اعي)

تحت رقم) االأت اعي الدار البيضاء،)

25 244،)قرر شركاء)الشركة ما يلي):

خدارة) رغم  الشركة  است رارية 

ثالثة ارباع الرأس ال االأت اعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)

البيضاء)في تاريخ)22)نوف 29) 222.

تحت رقم) 2 822.
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 EAT AND DREAM - SOUS
ENSEIGNE HUG

SARL AU
الج اعي) القرار  ملحضر  طبقا 
سبت 29) (32 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)
سرييم) أند  إييت  لشركة  (،222 
محدجسة) شركة  هاج،) عالمة  تحت 
الوحيد،) الشريك  ذات  املدؤجلية 
مقرها) سرهم،) ( 22.222 راس الها)
زنقة ابنو) االأت اعي بالدار البيضاء)
أاهز،)الطابق الدفلي،)رقم) 6،)حي)
بوركون،)جمسجلة بالسجل التجاري)
(،465282 تحت رقم) بالدار البيضاء)

قرر الشريك الوحيد ما يلي):
است رارية الشركة رغم خدارة)3 

أرباع الراس ال االأت اعي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)
نوف 29) 222،) (24 في تاريخ) البيضاء)

تحت رقم)555 82.
353 P

AGRIWAL CONSULTING
SARL AU

 AU CAPITAL DE  22.222
DHS

 SIEGE( SOCIAL( :( 18( AVENUE
 MADAGASCAR APPT N°2

OCEAN(-(RABAT
العام) الج ع  محضر  إثر  عل4 
 AGRIWAL لشركة) االستثنائي 
محدجسة) شركة  (،CONSULTING
املدؤجلية ذات شريك جحيد بتاريخ)
22)سبت 29) 222)بدال،)قرر ما يلي):

من) االأت اعي  املقر  تحويل 
24)ع ارة) العنوان التا ي الشقة رقم)
حي) الخامس  مح د  شارع  (،223
كري ة تابريكت إ 4 العنوان الجديد)
شارع مدغشقر رقم) (22 الشقة رقم)

8 )حي املحيط.
من القانون) (5 تعديل في الفصل)

االسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجارية بدال)
رقم) تحت  سيد 29) 222) ( 6 يوم)

.3722 
354 P

ARTISANAD RABAT
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالرباط يوم)6 )سيد 29) 222،)ت ت)
لشركة) التأسي�شي  القانون  صياغة 
محدجسة املدؤجلية بشريك جحيد لها)

الخصائص التالية):
.ARTISANAD RABAT(:(التد ية
:)شراء،)بيع جتوزيع أ يع) الهدف)

املنتجات الغذائية جالهدايا.
أر�شي) طابق  (: االأت اعي) املقر 
أقامة رقم)78)زنقة تانديفت أكدال،)

الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأس ال):)حدس في مبلغ)22.222  

سرهم.
اإلسارة):)عهد تديي2 الشركة الديد)

مح د بنعرفة.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

غاية) 3)سيد 29.
جتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لل حك ة)
سيد 29) ( 6 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)22742 .
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A D MERCHEXPO
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالرباط يوم)6 )سيد 29) 222،)ت ت)
لشركة) التأسي�شي  القانون  صياغة 
محدجسة املدؤجلية بشريك جحيد لها)

الخصائص التالية):
.A D MERCHEXPO(:(التد ية

الهدف):)استي2اس جتصدير،)تجارة،)
التجارة االلكت2جنية.

ابن) شارع  (52 (: االأت اعي) املقر 
سينا شقة رقم)  ،)أكدال،)الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)
تأسيس الشركة.
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الرأس ال):)حدس في مبلغ)22.222  
سرهم.

اإلسارة):)عهد تديي2 الشركة الديد)
اشرف سحو.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)
غاية) 3)سيد 29.

جتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لل حك ة)
سيد 29) ( 6 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)22752 .
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CLICAL
SARL

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالرباط يوم)6 )سيد 29) 222،)ت ت)
لشركة) التأسي�شي  القانون  صياغة 
محدجسة املدؤجلية بشريك جحيد لها)

الخصائص التالية):
.CLICAL(:(التد ية

االلكت2جنية،) التجارة  (: الهدف)
تنظيم الحفالت.

سلي ة) إقامة  (: االأت اعي) املقر 
ع ارة) )شقة رقم)5 ،)سال الجديدة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأس ال):)حدس في مبلغ)22.222  

سرهم.
الشركة) تديي2  عهد  (: اإلسارة)

الديدة عائشة الصيد.
من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

غاية) 3)سيد 29.
جتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لل حك ة)
سيد 29) ( 6 التجارية بالرباط بتاريخ)

 222،)تحت رقم)37273.
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 HACHCHAM
INTERVENTION

SARL AU
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
2 )نوف 29) 222،)قد) الرباط بتاريخ)
املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة الشريك الوحيد.

 HACHCHAM (: التد ية)

.INTERVENTION SARL AU

:)مقاجل أع ال) الهدف االأت اعي)

متنوعة أج إنشاءات.

رأس ال الشركة):)22.222 )سرهم)

فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة الشريك)

  222 هشام) سعيد  الديد  الوحيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3)سيد 29 من كل سنة ما عدا الدنة)

امج 4 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 5 الشقة) رقم)  ) ع ارة  (: املقر)

أكدال،) عوا  ضاية  زنقة  (2 الطابق)

الرباط.

املدي2):)الديد سعيد هشام.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

سيد 29) 222  (2 بتاريخ) ( 22.463

باملحك ة التجارية بالرباط.
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MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX(:(0522450604

EMPIRE IMMOBILIER شركة
الزياسة في الرأس ال الشركة من 

22.22  إ 4 522.222 سرهم
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

املصاسقة) ت ت  نوف 29) 222،) ( 2

باالأ اع عل4 ما يلي):

من) الشركة  رأس ال  في  الزياسة 

سرهم جذلك) (522.222 إ 4) ( 22.222

بقدر قي ته)422.222)نقدا.

للقوانين) ج7) (6 تغيي2 بذلك البند)

امساسية.

 522.222 في) الرأس ال  تحديد 

سرهم مقد ة عل4 الشركاء)إ 4)5222 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة عل4)

الشكل التا ي):

الوهمي عبد هللا)3522)حصة.

الوهمي املدني)522 )حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
للدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ (823222 تحت رقم)  البيضاء)
التجاري) للسجل  سيد 29) 222) (2  

رقم)3 3522.
359 P

 STE CIVILE IMMOBILIERE
NABILA SCI

شركة مدنية عقارية
رأس الها : 622.222 سرهم

مقرها االأت اعي : الدار البيضاء 
72  شارع خليل حي موالي عبد هللا 

الرقم 2
للسجل التجاري رقم 24255 
التعريف الضريبي رقم 623 222

التعريف املوحد لل قاجلة : 
222 64677222227

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
بالدار) محرر  العرفي  االستثنائي 
(،2228 سيد 29) (22 بتاريخ) البيضاء)

تقرر ما يلي):
الحصص) تفويت  عل4  املصاسقة 

بتاريخ)22)أبريل)2225.
 STE من) الشركة  اسم  تغيي2 
 CIVILE IMMOBILIERE NABILA
 STE CIVIL IMMOBILIERE إ 4)
باختصار) (NOURAMAL NABILA

.SCINANABILA
تعيين نائب املدير.

تحديث النظام امسا�شي للشركة.
طرح اسئلة مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)
(،2222 يناير) ( 2 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)2 3262.
360 P

HOMAY
SARL

أغدطس) 222،) بتاريخ) 3)
قررت الج عيةالعامة لشركة هومي)
راس الها) املدؤجلية  محدجسة  شركة 
جمقرها ع ارة رقم) سرهم،) ( 22.222
شارع طارق ابن زياس جاس) (3 املحل) (2

الذهب،)ت ارة،)ما يلي):

حل مدبق للشركة.
ع ر) بن  عاسل  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.
القانوني) باإليداع  القيام  تم 
التجارية) باملحك ة  الضبط  بكتابة 
8)سي د29) 222،)تحت) بالرباط يوم)

رقم)22445 .
361 P

ائت انية الدفياني

22)شارع مح د الخامس

ع ارة الدنتي�شي رقم) 7)مكناس

الهاتف):)5527/52 25355

الفاكس):)6 25355288

NATURE ET HERITAGE
إنهاء تصفية الشركة

العام) الج ع  مداجالت  ب قت�شى 
نوف 29) (3 يوم) املؤرخ  االستثنائي 
 NATURE ET لشركة) (222 
  22.222 رأس الها) (HERITAGE
سرهم،)جمقرها االأت اعي قصر حنابو)
تم) الراشيدية  إقليم  ارفوس  سائرة 

االتفاق عل4 ما يلي):
أوفريت) سوزيت  الديدة 
تايالرس املكلفة بهذه التصفية قدمت)
 NATURE ET HERITAGE(إحصاءات
جبعد املناقشة قرر الداسة الشركاء)
املذكورة) الشركة  تصفية  إنهاء)
أعاله جأيدج بدجن قيد جال ذخر هذه)
الديدة) قدمتها  التي  االحصاءات 
سوزيت أوفريت تايالرس التي حققت)

هذه التصفية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 يوم) بالراشيدية  االبتدائية 

سيد 29) 222،)تحت رقم)622.
362 P

مونديال كونطا

ش م م

8)زنقة ضاية افراح شقة)2)أكدال الرباط

الهاتف):)2537682787/88

الفاكس):)2537682782

TINCA
SARL AU

تأسيس
ب قت�شى القانون امسا�شي املؤرخ)
سبت 29) 222،) ( 6 يوم) بتطوان 
مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
هذه) جاحد،) بشريك  محدجسة 

خاصيتها.
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مصحة النخيل تطوان) (: الشركاء)
222 )حصة.

.TINCA SARL AU(:(التد ية
الهدف امسا�شي):
الت2جيج العقاري.

الع ليات) كل  عامة  جبصفة 
أج) املالية  الصناعية،) التجارية،)
أج) مباشرة  عالقة  لها  التي  العقارية 
جكذلك) غي2 مباشرة بهدف الشركة،)
جكذا) املتشابهة  املجاالت  أ يع 
التشارك مع املقاجالت التي تع ل في)

نفس املجاالت اآلنفة الذكر.
الحدن) شارع  (: االأت اعي) املقر 
الح امة) إقامة  (72 رقم) الثاني 
البيضاء)الطابق)7)الشقة)25)تطوان.
في) الشركة  مدة  حدست  (: املدة)
سنة ابتداءا من تاريخ التأسيس) (22
النهائي للشركة ما عدا حالة الت ديد)

أج الفسخ الدابق لألجان.
  22.222 (: الشركة) رأس ال 

سرهم.
الشركة) تدي2  (: الشركة) تديي2 
براهيم) بن  اح د  الديد  طرف  من 
جالديد يوسف بن عبد هللا اللذان)
ملدة) جذلك  للشركة  ك دي2ين  عينا 

غي2 محدجسة.
من) (%5 اقتطاع) بعد  (: امرباح)
االسخار) لتكوين  الصافية  امرباح 
الشركاء) بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حدب قرارهم.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بتطوان)
تحت رقم) نوف 29) 222،) (32 بتاريخ)

.7228
363 P

مونديال كونطا
ش م م

8)زنقة ضاية افراح شقة)2)أكدال الرباط
الهاتف):)2537682787/88
الفاكس):)2537682782

SMART LAND
SARL AU

تعديل القانوني االسا�شي
العام) الج ع  مداجالت  ب قت�شى 
املؤرخ االستثنائي للشريك الوحيد،)

للشركة) أغدطس) 222) (24 يوم) (
شركة) (،SMART LAND SARL AU
بشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جاحد،)اعت دت القرارات االتية):
للشركة) االأت اعي  املقر  تحويل 
زنقة)   (3 إ 4 تجزئة قرية املفرج رقم)

طنجة.
ت ديد الهدف امسا�شي للشركة.

تعديل القانون امسا�شي للشركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بطنجة) التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) (8 في)

. 22562
364 P

OUAD SOUSS NEGOCE
تأسيس شركة

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (22/  /222 

ذات امل يزات التالية):
سوس) جاس  شركة  (: التد ية)

نيكوس ش.م.م
النجارة) (: االأت اعي) الهدف 

جنيكوس.
 22 228)شارع رقم) العنوان):)رقم)

الحي الصناعي أيت ملول)))))).
املدة):)22)سنة

سرهم) ( 22.222 (: الرأس ال)
فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 

22 )سرهم.
الدنة االأت اعية):)من فاتح يناير)

إ 4) 3)سأن29 من كل سنة.
الديد)))) الشركة  يدي2  التديي2:)

حدني مبارك ملدة غي2 محدجسة.)
اإليداع) تم  (: التجاري) السجل 
باملحك ة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 2/222 /28)تحت عدس)2 26.
365 P

META ETUDES
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
طبقا للعقد املؤرخ) 222/  /24 
تم تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية)

بشريك جاحد بالخصائص التالية):

   META ETUDES((:(االسم
الهدف):)مكتب الدراسات

رأس ال املج وع):)22222.22    
التديي2:)الديدة اج�شي رشيدة).

زنقة) (22 رقم) (: االأت اعي) املقر 
الصناعية) املنطقة  البيضاء) الدار 

تاسيال الدشي2ة الجهاسية
املدة):)22)سنة)

لل ج وعة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة) التجاري  بالسجل 
 2652 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ) 2/222 /4 .
366 P

 STE S.B.S TRAVAUX
  SARL  AU
إعـــالن قانــوني

ب قت�شي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ))
تأسيس) تم  انزكان  (  / 5/222 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات)
الخصائص) تح ل  الوحيد  الشريك 

التالية):
 STE S.B.S TRAVAUX (: التد ية)

  SARL  AU
تجزئة)) (474 رقم) املقر االأت اعي):)

رمل)2)تراست انزكان).
رأس املال):)))22.222 )سرهم

املدة):)22)سنة))
املدي2ة)):))الديد الحدين اجساين))

 JB2758 6جطنيته رقم
النشاط):)أع ال مختلفة أج أع ال)

البناء)-)التجارة)–مطعم
تم اإليداع القانوني لدي املحك ة)
  2/ 2/222 ( االبتدائية بانزكان في)

تحت رقم)2633.
367 P

 STE PRONUTRI
 HORTICOLE

S.A.R.L
تأسيس الشركة

ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  (22/  /222 

ذات امل يزات التالية:

 STE(« (: االأت اعية) التد ية 
 PRONUTRI HORTICOLE SARL

استشارة) (: االأت اعي) الهدف 
فالحية).

الخربة،) سجار  (: االأت اعي) املقر 
إقليم) بيبي،) سيدي  مي ون،) أجالس 

اشتوكة أيت باها.
  22.  222 (: الرأس ال االأت اعي)
سرهم مجزأة إ 4)222 )حصة من فئة)

22 )سرهم للحصة الواحدة
التديي2):)تم تعين الديد مصطفى)
)ك دي2 جحيد للشركة ملدة)) احداين)

غي2 محدجسة.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

التأسيس النهائي
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
بانزكان بــتاريخ)):) 2/222 /22)تحت)

رقم))8 26.
368 P

Fiduciaire(Biou(Comptable
 Création(de(société(–(Comptabilité(–
 Fiscalité(–(Conseil(Juridique(–Etude(de

  projet(–Gestion(financière
Avenue(Hassan(II(Les(chalets(Imm.

 OUCHBANI(2éme(Etage(En(face(de(la
 mosquée(ALIMAM(ALJAZOULI(BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA
 PATENTE(:(48(815038(–(IF(:(40224158
 -(R.C(:(34(262((INZEGANE((-(((GSM(:(06

6 8763  

PLANTE HOUSE
إعالن عن تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
اكاسير حررت قوانين) (26/ 2/222 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
شريك جحيد خصائصها كالتا ي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 PLANTE بلونط هاجس.) (: االسـم)

  HOUSE
البيوت) تركيب  (: امهداف)
جتدبي2) البالستيكية/استغالل 
التجارة) الفالحية/) الضيعات 

املختلفة.)
املقر االأت اعي):)الشقة رقم)324 
اكاسير) حدائق  اقامة  (222 ع ارة)

اكاسير.
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  22  222 االأت اعي:) الرأس ال 

سرهم.)

التديي2:)الح زاجي هشام.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى املحك ة التجارية الكاسير بتاريخ)

 2/222 /22)تحت رقم)27645 .

369 P

 STE SLASH WEB
 sarl

رأس مالها 22222  سرهم

املقر اإلأت اعي : حــي العرب القليعة 

ايت ملول.  

ذات) شركة  تأسيس  عن  إعالن 

املدؤجلية املحدجسة)

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم) م،) أكتوبر) 222) (22 بتاريخ)

لشركة) امسا�شي  القانون  إحداث 

ذات املدؤجلية املحدجسة من طرف)

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتا ي):

STE SLASH WEB(.((:التد ية

العرب) حــي  (: ( ( اإلأت اعي) املقر 

القليعة ايت ملول.

الهدف اإلأت اعي):)

-)التدويق الرقمي

املعلوميات) تطبيقات  تطوير  (-

جالشبكات جالويب جغي2ها.
(: في) حدس  الشركة  مال  رأس 

22.222.22 )سرهم مجزء)عل4)222  

سرهم للحصة) ( ( 22 حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة كالتا ي):

  522 (: اسـركـــال) مـعـاس  الديد 

حصة)،)أي))52.222.22))))سرهم.

        522 (: أـــوغـــى) زكــرياء) ( الديد)

حصة)،)أي))52.222.22))))سرهم.

أي) حصة  ( 222 املج وع)

22222.22 )سرهم

التديي2 عين الديد مـعـاس اسـركـــال)

غي2) ملدة  للشركة  جحيدا  مدي2ا 

محدجسة.

:)من فاتح يناير إ 4) الدنة املاليـــــــة)

 3)سأن29).

املدة):)22)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ) بانزكــــــان  اإلبتدائية  املحك ة 
(- رقم) 248) تحت   222/  /23م 

السجل التجاري:) 2482
370 P

 STE  SIHABI SOLUTIONS
AUTO
SARL AU 

رأس الها 100.000,00Dhs سرهم 
إعالن بتأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  جب وأب 
ذات) شركة  تأسدت  (22/  /222 
إسم)))) تحت  املحدجسة  املدؤجلية 
  STE SIHABI SOLUTIONS AUTO

 SARL AU
جإصالح) تشخيص  (* هدفها:) (-

الديارات
الديارات، هياكل  اصالح  (* 

)جصباغة املركبات.)
*)التجارة.

شقة بالطابق) -العنوان التجاري:)
67)حي املدي2ة) الدفلي بلوك ب رقم)

أيت ملول.
سرهم) ( 22.222,22 رأس الها) (-
كل) قي ة  حصة  ( 222 إ 4) موزعة 

حصة)22 )سراهم،)موزعة ك ا يلي:
سهابي:)))) يوسف  الديد 

222 حصة
-)تديي2 الشركة:)تم تعيين الديد)
يوسف سهابي مدي2ا للشركة ملدة غي2)
محدجسة مع تخويله كامل الصالحيات)

حدب القانون امسا�شي للشركة.
تاريخ) من  سنة  (22 (: املدة) (-

تأسيدها.
ب كتب) تم  القانوني  اإليداع  (-
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (2636 رقم) تحت  بإنزكان 

. 2/ 2/222 
 SIHABI«(شركة سجلت  (-
 SOLUTIONS( AUTO«( SARL( AU
بالسجل التجاري بإنزكان تحت رقم)))

 2428)بتاريخ) 2/222 /2 .
371 P

 » SHIFT COMPANY » شركة
ش م م.

رقم التسجيل في السجل التجاري 

525 27

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

في) 222/  /7   املؤرخ  التأسي�شي 

لشركة) امسا�شي  القانون  جضع  تم 

ذات) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

املواصفات التالية:

التد ية:)»SHIFT COMPANY«؛

جبيع) شراء) االأت اعي:) الهدف 

أ يع أنواع العربات الدارأة؛
شارع) (46 رقم) االأت اعي:) املقر 

الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم)

26)الدارالبيضاء؛

سنة) (22 االأت اعية:) املدة 

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري عدا إذا تم الحل املدبق أج)

الت ديد؛

من) يتكون  االأت اعي:) الرأس ال 

22.222 )سرهم؛

الديدان) تعيين  الشركة:) تديي2 

أواس) ج  امجوض  ايت  الفتاح  عبد 

اح وميد ك دي2ين للشركة ملدة غي2)

محدجسة؛

السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)

التجارية) لل حك ة  التجاري 

بالدارالبيضاء.

372 P

TEIMAPLAST

شركة تايمبالسط
ش.م.م بشريك جحيد

برأس ال اأت اعي قدره 

22.222.22  سرهم
رقم 24 ع ارة التيزنيتي شارع 

الحدن الثاني حي الكر�شي أجالس 

تاي ة تارجسانت 

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
ت ت صياغة القانون) (2 / 2/222 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

ذات) ( ( جحيد) بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية):)

الغرض االأت اعي):)

البالستيكية) املواس  صناعة  (-

جبيعها).)

تاي بالسط)) ( شركة) ( (: التد ية)

ش.م.م))بشريك جحيد
ع ارة) (24 رقم) االأت اعي:) املقر  (

حي) الثاني  الحدن  شارع  التيزنيتي 

الكر�شي أجالس تاي ة تارجسانت

املدة):)حدست في)22)سنة)

الرأس ال جالحصص االأت اعية:)

سرهم) ( 22.222 في) الرأس ال  حدس 

اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) مقدم 

موزعة) (، سرهم للواحدة) ( 22 بقي ة)

كامتي):)

امرهان ابراهيم)222 )حصة)

التديي2:)الشركة مدي2ة من طرف)

ملدة) جذلك  ابراهيم  امرهان  الديد 

غي2 محدجسة حيث يعوس إليه كل من)

التوقيعين البنكي ج االأت اعي.

  6 توزع حدب الفصل) امرباح:)

من القانون امسا�شي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

االبتدائية بتارجسانت))تحت عدس رقم)

: 2226/222))بتاريخ) 2/222 /22.
مقتطف قصد اإلشهار)

373 P

 TAGADIRT  شركة

  BATIMENT
S.A.R.L. A/U

إعالن عن تأسيس شركة
في مؤرخ  عقدعرفي   ب قت�شى 

24)نوف 29) 222)تم تأسيس))شركة)

ش٠م٠م

 TAGADIRT (: -التد ية)

 BATIMENT  S.A.R.L. A/U

شركة ذات املدؤجلية) (: الشكل) (-

املحدجسة ذات الشريك الواحد
  5 رقم) (6 شارع) (32 بلوك) املقر:)

شقة  ))الحي املح دي اكاسير

-)الغرض):)منعش عقاري.

)-املدة):))22))سنة

الرأس ال):)حدس في مبلغ)22222  

مئة ألف سرهم.
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-))املدي2):)الديد مح د الزهيدي.

االمضاء):)الديد مح د الزهيدي.
جقد تم اإليداع))القانوني باملحك ة)
التجارية بأكاسير بتاريخ)28/  / 222 

تحت رقم)27632 .  
374 P

FIDUCIAIRE NADIM
ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

2666534378

  STE  TRANSPORT
LOGISTIQUE TERRENA

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
بأيت) مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 
ملول)) 222/  /32)تم جضع النظام)
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
في ا) م يزاتها  تك ن  جالتي  املحدجسة 

يلي):
التد ية):

 STE  TRANSPORT 
   LOGISTIQUE TERRENA     S.A.R.L

ICE  222262222222263 
الشركة) غرض  ي كن  (: الغرض)
لحداب) أج  الخاص  لحدابها  سواء)
سجلة أخرى) أي  جفي  املغرب  في  الغي2 

في ا يلي):
)نقل البضائع لحداب الغي2)

مقر الشركة):)يوأد مقر الشركة))
 BLOC 27 N 52 / 5 RUE
  82 HAY ASSAISS AZROU AIT

MELLOUL
في الشركة  مدة  حدست  (:  املدة)
تكوينها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (22  

النهائي.
رأس ال) يبلغ  (: الشركة) رأس ال 
الشركة مائة ألف سرهم)22222.22  
مقدم إ 4 ألف حصة ذات مائة)22  

سرهم كقي ة لحصة الواحدة،)
 522 ( الج وسي مح د) ( (: الديد)

حصة.
 522 ( الج وسي الصديق) الديد.)

حصة.)
الدنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

جتنتهي في) 3)سأن29.)
يدي2 الشركة الج وسي) التديي2:)

الصديق))ملدة غي2 محدجسة).

القانوني لدى كتابة) تم اإليداع  (
إنزكان) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
عدس) تحت  بتاريخ) 2/222 /28)

    . 26 2/222 
375 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 4 IMM MESROUR AV HASSAN II

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE TRANDALOUS شركة
SARL AU ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
تأسيس) : 2/222 /5 تم  في)
تح ل) املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الخصائص التالية):
تح ل الشركة اسم) -التد ية:) ( 

 STE TRANDALOUS SARL AU
تحدس) (: الشركة) -رأس ال  (2
  22.222,22 في) الشركة  رأس ال 
222 حصة بقي ة) سرهم مقدم ا 4)
22 )سرهم لكل حصة م لوكة ملح د)
سعيدي)))JB283672):)))222  حصة.
تحدس املقر) (: املقر االأت اعي) (- (3
حي) (: االأت اعي للشركة في العنوان)

اريزي بلوك)4)رقم)54)ايت ملول)
تع ل) (: االأت اعي) الهدف  (- (4
البناء) أشغال  مجال  في  الشركة 

جاالشغال املختلفة ج التجارة.
تحدس تديي2 الشركة) -التديي2:) (5
سعيدي مح د  الديد  طرف  من 

 JB283672
القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (6
االبتدائية) املحك ة  لدى  للشركة 
بتاريخ) رقم)  26) تحت  إلنزكان 

 28/ 2/222 
376 P

STE TOROBRAVUS
S.A.U  ش.م.م

تا ســـيـــــــس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   ب وأب 
جضع) تم  بأكاسير،) سأن29) 222) (2
القانون امسا�شي))للشركة))املحد جسة)

املدؤلية ذات الخصائص التالية:))))

 STE TOROBRAVUS(:(التد ية((((

S.A.U))ش.م.م

استي2اس) (: االأت اعي) الهدف 

جتصدير ير املنتوأات صيد الد ك).))))

مكتب) (: املؤقت) االأت اعي  املقر 
رقم)53)الطا بق الرا بع رجا ق مامونية)

 شا رع حدن بونع ا ني حي الداخلة

أ كاسير).

مبلغ) في  محدس  (: الراس ال)

22222.22 )سرهم مقدم ك ا يلي):)

 GOMEZ SUAREZ ( (: الديد)

JOSE  222 حصة).)))
  22 مح د) بنصالح  الديدة 

حصة.

املدة)):)تدعة جتدعون سنة.

التديي2:)ستدي2الشركة من طرف)

 GOMEZ SUAREZ JOSE الديد)

ملدة غي2محدجسة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

باكاسير بتاريخ)4 )سأن29) 222)تحت)
رقم)27622 .

377 P

 STE  TIBHIRTE
SARL 

تــــأســيـــس شـــــــركــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  عل4  بناءا 

القوانين) جضع  تم  (,25/  /222 

امساسية لشركة محدجسة املدؤجلية))

ذات الخصائص التالية):)

 STE تيبحي2ت) شركة  (: التد ية)

  TIBHIRTE

الشكل القانوني):)شركة محدجسة)

 SARL(املدؤجلية

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

ك ا هو في الخارج مت ثل في:)

امشغال املختلفة جالبناء)
مفاجض تجاري

حي) (33 رقم) االأت اعي):) املقر 

سيدي الغازي تاركة اجفال كل يم

سنة جالتي تبتدئ من) (22 ( املدة):)

تاريخ التسجيل بالسجل التجاري.

  22  222 في) حدس  الرأس ال):)
حصة) ( 222 عل4) مقدم  سرهم 
اأت اعية بقي ة)22 )سرهم للواحدة)

جهي من نصيب الديدين)):)
حصة) (522 رشيد) هللا  عبد 

اأت اعية
حصة) (522 ( بونيت) ابراهيم 

اأت اعية
تدي2 الشركة جملدة غي2) التديي2):)
هللا) عبد  الديد  طرف  من  محدجسة 

رشيد
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
تحت) ( لكل يم) االبتدائية  باملحك ة 
في) جالتسجيل  ( رقم) 437/222)
  3827 ( رقم) تحت  التجاري  السجل 

جذلك بتاريخ) 2/222 /22.
378 P

حدابات اسميم ش.م.م
336)شارع املقاجمة ايت ملول

الهاتف)2528242224)الفاكس)6 25282422

  YA TOURS  شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة 
ب وأب عقد عرفي محرر بتاريخ) (
القانون) جضع  ثم  سأن29) 222) (23
محدجسة) شركة  لتأسيس  امسا�شي 

املدؤجلية بامل يزات التالية:
 YA TOURS(التد ية):)شركة

املدؤجلية) ذات  شركة  الشكل:)
املحدجسة.)

رأس ال) حدس  الشركة:) رأس ال 
سرهم مقد ة) ( 22.222 الشركة في)
بقي ة) اأت اعية  حصة  ( 222 إ 4)
سراهم للواحدة ج مقد ة ك ا) ( 22
يلي):)الديد عزيز الرزيقي)522)حصة,)

الديد اكنيك ياسين)522)حصة.
 2 2 الطابق االجل رقم) ع ارة) ) (
املول:مقر) ايت  برمات) ) تجزئة 

الشركة.))
نشاط الشركة:)نقل املدتخدمين)

لحداب الغي2.
التديي2:)عين الديد عزيز الرزيقي)
ك دي2ان) ياسين  اكنيك  الديد  ج 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.
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ملزمة) الشركة  (: التوقيع)

عزيز) لديد  املشت2كة  بالتوقيعات 

الرزيقي ج الديد اكنيك ياسين

إ 4 يناير  من) 2) املالية:)  الدنة 

  3)سيد 29)

في محدسة  الشركة  مدة  ( (:  املدة)

 22)سنة

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحك ة االبتدائية النزكان)

 2628 تحت رقم) (222 / 2/28 يوم)

جرقم السجل التجاري)24247                  

379 P

 STE SOCOMIR
 SARL 

شقة رقم 5 مبنى الطابق الثاني 

مبنى أمين بلوك أ رقم 66 حي سيدي 

سعيد سرقة أكاسير.

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  ب وأب  (- ( 

تأسيس) تم  بتاريخ) 222/  /23)

ذات) املدؤجلية  محدجسة  شركة 

امل يزات التالية):

(« ((SOCOMIR شركة) التد ية:)

ش.م.م.

جالتعدين) البحث  الهدف:.)

تدجير) إعاسة  جاالستكشاف.مقاجل 

البالستيك جالنفايات.

إستي2اس جتصدير

 5 رقم) شقة  (: االأت اعي) املقر 

الطابق الثاني ع ارة أمين بلوك أ رقم)

66)حي سيدي سعيد سراركة أكاسير.
  22.222 ((: رأس املال االأت اعي)

222 حصة من فئة) ( سرهم مجزأ إ 4)

22 )سرهم للحصة الواحدة ترأع

)ثالث ائة) أجلحاج) لحدن  الديد 

جأربعون سهم)))342)سهم

الديد مح د آيت غالمي ثالث ائة)

جثالثون سهم)332)سهم
لغراجي)) الرح ن  عبد  الديد 

)ثالث ائة جثالثون سهم)))332)سهم

التديي2:)يدي2 الشركة الديد عبد)

ملدة سنة جتخويله) ( الرح ن لغراجي)

اإلمضاء)املنفرس اإلساري جاملا ي.

الدنة االأت اعية)):)تبتدئ الدنة)

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في)

آخر سأن29 من كل سنة.))

جتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحك ة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية باكاسير))تحت رقم)27374    

ج السجل التجاري رقم42625))بتاريخ)

23)نوف 29) 222.

حرر باكاسير بتاريخ) 2/222 /4      
))))))من األ النسخة جالبيان

380 P

VIRAS
تأسيس شركة

ذات مدؤجلية محدجسة شريك 
الوحيد 

حرر) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- ( 

بتاريخ) 222/  / 2  اكاسير  في 

مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة شريك الوحيد لها امل يزات)

التالية:

 VIRAS(التد ية)–)ش.م.م

الهدف)–)كراء)الديارات.))
املقر االأت اعي)–)رقم)2  )مكرر)

شارع الحنصا ي اراك بواركان))اكاسير.)

بوعجينة) الديدة-) (– التديي2)
رانية-)ملدة غي2 محدجسة.

رأس ال الشركة)22.222 )سرهم)

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بتاريخ) بأكاسير  التجارية  املحك ة 

رقم) 2732   تحت  ( 7/  /222 

سجل تجاري رقم)42553.

381 P

WEDYAS
RC : 7883

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) جضع  تم  ( 4/26/222 

املدؤجلية) ذات  لشركة  التاسي�شي 

املحدجسة تح ل الخصائص التالية:

(»(WEDYAS(« (: الـتـدـ يـــــــــــــــة)

املدؤجلية) ذات  الشركة  (: الشكل)

املحدجسة.

املختلفة) امشغال  (: الـ ـوضـــــوع)

مقاجلة في اشغال الكهرباء/ جالبناء/)

مقاجلة في امشغال العامة.

سالم،) :أنان  الـ ـقر االأـتـ اعــي))

تافالكت)،)تارجسانت)

مــــــدة الشركــــــة):)22)سنة.)

خ د ائة) (: رأس ـــال الشركـــة)

ألف سرهم

الوي�شي) مح د  (: الـتدـيـيــــــــــــــــــر)

جحدن ايت الشيخ علي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

اإلبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

ب تارجسانت تحت رقم)835)))بتاريخ:)

رقم سجلها التجاري) ( (28/26/222 

هو:)7883.

382 P

BOURJA SUD
SARL AU

Au(Capital(de 100 000 Dhs

 Siège(Social: N°12 RUE 22 HAY

.EL MOUAHIDINE II GUELMIM

ICE : 002956325000040

تـــأسيــس
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (، 2/  /222 

بشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد))بامل يزات التالية):

        BOURJA SUD(:(التد ية

املقر االأت اعي)):))رقم)2 )زنقة)22 

حي املوحدين)22)كل يم

سرهم) ( 22.222(: الرأس ـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  ( 222 عل4) مقد ة 

22 )سرهم.

جتوزيع املواس) ( التجارة) (: الهـــــــــــــــــدف)

الغذائية.

املدي2 القانوني)):)بورأا مصطفى.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بكل يم) االبتدائية 

 222/  /23))تحت رقم) 426/222

383 P

 BOUDRI NÉGOCE شركة
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
في)) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (2 /  /222 
بالخصائص) محدجسة  املدؤجلية 

التالية):))
Boudri(négoce((:(التد ية

كراء) البناء) أشغال  (: الهدف)
املعدات الثقيلة)))))

  22222 (: املج وعة) رأس ال 
سرهم

املدي2:)الحدين بوسريع)
مدينة) مشرجع  االأت اعي:) املقر 
الوحدة الشطر)2)رقم)I 64)العيون)

املدة):))22)سنة.
تم التسجيل باملحك ة))االبتدائية))

بالعيون تحت رقم)32322 .
384 P

BIRISS NEGOCE
عرفي) عقد  ب قت�شى  التأسيس:)
تأسيس) تم  بتاريخ) 222/  /24)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
M(الشريك الوحيد))م يزاتها ك ا يلي
 BIRISS شركة) التد ية):)

. NEGOCE
املوضوع):)مواس التنظيف.

تافرسيت) سجار  االأت اعي:) مقرها 
أنان البواري ت ديا ايت ملول.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (22 املدة:)

نأسيدها النهائي.
الشركة) مال  رأس  الرأس ال:)
  22.222 قدرها) قي ة  في  محدس 

سرهم).
الديد) الشركة:) في  املداه ون 

رضوان شراسي.
اإلسارة:)الديد رضوان شراسي.

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) الدنة 
يناير ا 4) 3)سيد 29 من كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بإنزكان)
رقم) تحت  بتاريخ) 2/222 /27)

.2622
385 P
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 *  Sté BIK-ALU  SARL* شــركة
 تـأسـيـس شـركة ذات ا ملـدـؤجلـية

 املحدجسة.    
ب وأب عقد عرفي ت ت املصاسقة)
عليه بتاريخ)  )نون29 222)بإنزكان)،)
املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة))باملواصفات التالية):
االسم):)Sté(BIK-ALU))ش.)م).)م).))
سواء) الشركة  تهدف  ( الغرض:)
ساخل املغرب أج بالخارج إ 4 تحقيق)

امغراض التالية):)
املقاجم) جالفوالذ  امملنيوم،) بيع 
(- املعاسن) جأ يع  الزأاج  للصدأ،)
امملنيوم) جصناعة  امملنيوم  أع ال 
باالستي2اس) يقوم  جسيط  أج  بيع  (-

جالتصدير.
التوطين املؤقت) (: ( املقر الرئي�شي)
4)الطابق امجل ع ارة يدرا) 3)ج) رقم)

شارع مراكش الحي الحدني إنزكان.
في) حدس  (: الشركة) ( رأس ال)
22.222,22 )سرهم))مقدم))إ 4)222  
حصة))اأت اعية))قي تها))22 ))سرهم))

لكل))جاحدة))منها))موزعة))كامتي):)
بيقندارن:)))))))) ياسين  الديد 

42.222)أي)422)حصة.
  42.222 (: بيقندارن) رضا  الديد 

أي))422)حصة.
(((((((: بيقندارن) سناء) الديدة 

22.222))أي))222)حصة.
التديي2):))تدي2 الشركة من طرف)
جالديدة) بيقندارن  ياسين  الديد 

سناء)بيقندارن ملدة غي2 محدسة.
تم اإليداع))بكتابة))الضبط))لدى))
بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية  املحك ة 

 2/222 /28)تحت رقم)3 26.
386 P

I5 S6 MINE
.S.A.R.L 

انشاء شركة
املقر االأت اعي : مكتب رقم 53 
الطابق الرابع معرض مامونيا 

شارع حدن بوع اني
 حي الداخلة اكاسير

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) جضع  ثم  (24/ 2/222 
امسا�شي لشركة محدجسة املدؤجلية)

ذات امل يزات التالية:

.I5 S6 MINE S.A.R.L:((االسم

هدف الشركة):)إستغالل املناأم)

ج املقالع.

املدة محدسة في)22)سنة.)

الراس ال محدس في مبلغ)22.222  

سرهم مقدم ا 2224 حصة من فئة)

الواحدة قد تم) سرهم للحصة  ( 22

حصة للديد) (522 (: اكتتابها كالتا ي)

حصة للديد) (252 حدن سفو ي ج)

املصطفى اكوث ج)252)حصة للديد)

املصطفى الع راني الجوطي.

من) كل  تعيين  ( تم) (: -التديي2)

جاملصطفى) سفو ي  حدن  الداسة 

اكوث))جاملصطفى الع راني الجوطي.

ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة)
مع إعطائه صالحية اإلمضاء)اإلساري)

ج البنكي مزسجأا الثنين من ثالثة.

لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  امرباح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة االتجارية باكاسير تحت رقم)

27682 بتاريخ) 2/222 /3.
للخالصة جالتذكي2

)قبال حدن

387 P

 HEALTHY MORINGA
 SARL

شركة محدجسة املدؤجلية 

 رأس الها 22.222  سرهم

املقر االأت اعي:  بلوك 22 غ3 رقم 

26 الحي املح دي اكاسير. 

انشاء شركة
بتاريخ)) عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) جضع  ثم  (24/ 2/222 

امسا�شي لشركة محدجسة املدؤجلية)

ذات امل يزات التالية):

  HEALTHY MORINGA((االسم

-)هدف الشركة):

االستي2اس جالتصدير

املدة محدسة في)22)سنة).

مبلغ) في  محدس  -الراس ال 
   222 ا 4) مقدم  سرهم  ( 22.222
للحصة) سرهم  ( 22 فئة) من  حصة 

الواحدة قد تم اكتتابها كالتا ي:)
 5 2 غرجب) نيكيتيس  شركة 
بونكارتز) ماركوس  للديد  ج  حصة 

422)حصة).
إريك) الديد  تعيين  :تم  -التديي2)
ماركوس) جالديد  ججرلف  ( جالت2)
بونكارتز ك دي2ين للشركة ملدة غي2)
محدجسة جاعطائه صالحية االمضاء)
جالت2) إريك  للديد  البنكي  ج  اإلساري 

ججرلف).
لتكوين) (5% -امرباح يتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) تم  القانوني  -اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة التجارية الكاسير تحت رقم)

27642 ))بتاريخ) 2/222 /22.
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  STE FIRSTEP TECH
SARLAU

تأسيس شركة
   : ب قتــ�شى عـقــد عرفي بتاريــخ)
ذات) شــــركــة  تأسدــت  (222  /  /
املدؤجلية املحدجسة ذات الخصائص)

التالية):
 FIRSTEP TECH((:(التد ية(-

في) الشركة  هدف  (- (: الهـدف) (-
املغرب ك ا هو في الخارج هو:

التواصل) تقنيات  في  خدمات 
جالتكنولوأيا.

التجارة اإللكت2جنية.
-)املقر االأت اعي):)سجار اكاسير الهنا)

طاطا.
-)الرأس ال):)22 ,22.222 )سرهــم)
  22,22 222 )حصة ب بلغ) مقد ة)

سرهم للحصة موزعة كالتا ي:
*الديد اح د اجبال)222 )حصة.

-)تديي2 الشركة من طرف الديد:)
اح د اجبال.

التجاري) بالسجــــل  التسجيل  تــــم 
(: باملحك ة االبتدائية بــطاطا بتاريــــخ)
2/28 / 222))تحت عدس: 7/2   

389 P

» IDEXTRA » شركة
ش.م.م

 ذات الشريك الوحيد 
بتاريخ) ج  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم تأسيس شركة) ( (222 ( نون29) ( 6
محدجسة املدؤجلية سجلها التجاري)

رقم)) 4272))ذات امل يزات التالية):)
التد ية)):)))»IDEXTRA)«)))ش.م.م)

ذات الشريك الوحيد
افرني) ع ارة  (: االأت اعي) املقر 
 324 رقم) الشقة  الثالث  الطابق 

رياض الدالم اكاسير)
الرأس ال):)22222 ))سرهم.

االشغال) مقاجل  (- (: الهدف)
املختلفة العامة)

مقاجل مختلف االع ال اج البناء)ج)
التطوير ج الصيانة ج اصالح املباني).

الشركاء):))الديد املؤنس علي.
التديي2):))تدي2 الشركة من طرف))

الديد املؤنس علي.
اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 
التجارية باكاسير) ( القانوني باملحك ة)
رقم)) تحت  بتاريخ) 2/222 /22)

  27638
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”Société “MAJIDI TRANS
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 2.222 2  سرهم

املقر االأت اعي : طريق مراكش  
بلدية اجالس برحيل  اقليم تارجسانت.

بتاريخ) عرفي،) عقد  ب قت�شى 
القانون) جضع  نون29 222,تم  (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة
بامل يزات) (“MAJIDITRANS“

التالية):
عبد) ( الديد) (: الشركاء)
مزساس) ( ,مغربي,) بيهي) ايت  املجيد 
الحامل) (، سنة) 2/ 273/2 )
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
عين) بدجار  JC 34225الداكن 
اجالس) ( سيدي اح د اجع ر) البيضاء)

تاي ة.
املوضوع):)تتخذ الشركة ك وضوع)

لها اآلتي):



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25308

نقل البضائع لحداب))الغي2.
 MAJIDI((التد ية):)شركة).ذ.)م.م

. TRANS  S.A.R.LAU
مراكش)) طريق  (: االأت اعي) املقر 

بلدية اجالس برحيل))اقليم تارجسانت.
املدة):)تدعة ج تدعون سنة ابتداء)
من تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

التجاري.
رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 
سرهم مقد ة) ( 22 222 الشركة ب)
سرهم) ( 22 222 )حصة من فئة) إ 4)

موزعة كتا ي):
  222 بيهي) ايت  املجيد  عبد 

حصة اأت اعية.
املج وع)222 )حصة اأت اعية

ايت) املجيد  الديدعبد  التديي2:)
يلزمه) ج  للشركة  مدي2  عين  بيهي 

بتوقيعه املنفرس ملدة غي2 محدسة.
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 
سأن29 من) فاتح يناير ج تنتهي في) 3)

كل سنة.
الصافية) امرباح  توزع  (: امرباح)
لالحتياط) املائة  في  (5 خصم) بعد 
القانوني عل4 الشركاء)حدب حصتهم)
إ 4) أديد  من  تنقل  أج  الشركة  في 

الدنة املوالية.
2 ))اإليداع القانوني):)تم اإليداع)
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة االبتدائية بتارجسانت بتاريخ))
3 ))سأن29) 222)تحث رقم السجل)

التجاري)  83.
مقتطف من أأل اإلشهار

391 P

MAGHREBIENE GLASS
شركة مغربيين كالص ش.م.م 

بشريك جحيد
برأس ال اأت اعي قدره 

22.222.22  سرهم
رقم 26 ع ارة التيزنيتي شارع 

الحدن الثاني حي الكر�شي أجالس 
تاي ة تارجسانت 

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
ت ت صياغة القانون) (23/ 2/222 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
ذات) ( ( جحيد) بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية):)

الغرض االأت اعي:)

)-)صناعة زأاج الديارات جبيعه.)

التد ية):))شركة مغربيين كالص))

ش.م.م))بشريك جحيد
ع ارة) (26 رقم) االأت اعي:) املقر  (

حي) الثاني  الحدن  شارع  التيزنيتي 

الكر�شي أجالس تاي ة تارجسانت

املدة):)حدست في)22)سنة)

الرأس ال جالحصص االأت اعية:)

سرهم) ( 22.222 في) الرأس ال  حدس 

اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) مقدم 

موزعة) (، سرهم للواحدة) ( 22 بقي ة)

كامتي):)

امرهان ابراهيم)222 )حصة)

التديي2:)الشركة مدي2ة من طرف)

ملدة) جذلك  ابراهيم  امرهان  الديد 

غي2 محدجسة حيث يعوس إليه كل من)

التوقيعين البنكي ج االأت اعي.

  6 توزع حدب الفصل) امرباح:)

من القانون امسا�شي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

االبتدائية بتارجسانت))تحت عدس رقم))

:) 2225/222))بتاريخ) 2/222 /22.
مقتطف قصد اإلشهار
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”Société “LAHBIB TRANS
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 2.222 2  سرهم

املقر االأت اعي : زنقة  املنابهة  بلدية 

اجالس برحيل  اقليم تارجسانت.

بتاريخ) عرفي،) عقد  ب قت�شى 
القانون) جضع  تم  نون29) 222,) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

 ”LAHBIB TRANS“ املحدجسة)

بامل يزات التالية):

الشركاء):

,مغربي) ( العلوي) الحبيب  الديد 

الحامل) (، ( 272/  / 2 مزساس سنة)

رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 

تياس) بتجزئة  الداكن  (JC76236

ع ارة بكار اجالس تاي ة.

املوضوع):)تتخذ الشركة ك وضوع)

لها اآلتي):

نقل البضائع لحداب الغي2.
 LAHBIB(التد ية):)شركة)).ذ.)م.م

. TRANS  S.A.R.LAU
املنابهة) زنقة  (: االأت اعي) املقر 

بلدية اجالس برحيل))اقليم تارجسانت.
املدة):)تدعة جتدعون سنة ابتداء)
من تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

التجاري.
رأس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 
سرهم مقد ة) ( 22  222 الشركة بــــــــ)
إ 4)222 ))حصة من فئة)22 )سرهم)

موزعة كتا ي:
حصة) ( 222 العلوي) الحبيب 

اأت اعية
املج وع)222 )حصة اأت اعية

العلوي) الديدالحبيب  التديي2:)
بتوقيعه) يلزمه  ج  مدي2للشركة  عين 

املنفرس ملدة غي2 محدسة
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 
سأن29 من) فاتح يناير ج تنتهي في) 3)

كل سنة.
الصافية) امرباح  توزع  (: امرباح)
لالحتياط) املائة  في  (5 خصم) بعد 
القانوني عل4 الشركاء)حدب حصتهم)
إ 4) أديد  من  تنقل  أج  الشركة  في 

الدنة املوالية.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة االبتدائية بتارجسانت بتاريخ))
تحث رقم السجل) سأن29) 222) ( 3

التجاري)3 83.
مقتطف من أأل اإلشهار
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*L4 ASSISTANCE *
Société(à(Responsabilité(Limitée

 Au(Capital(De 100 000
.DIRHAMS

 Siège(Social : N°34 AVENUE
 MOHAMED IQBAL AMSERNAT

.AGADIR
تأسيس شركة

ب وأب عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (23/ 2/222 
امل يزات) ذات  املدؤجلية  محدجسة 

التالية):

 L4 شركة) (: التد ية)
ASSISTANCE)ش.م.م.)

الهد ف:))إغاثة املركبات.
شارع) رقم34) االأت اعي:) املقر 

مح د إقبال أمدرنات أكاسير.
  22222 االأت اعي) املال  رأس 
سرهم مجزأ إ 4)222. )حصة من فئة)

22 )سرهم للحصة.
الديد الحدين شكا:)522)حصة.
الديد اليزيد بخيش:)522)حصة.

اليزيد) الديد  تعيين  التديي2:)
بخيش مدي2ا للشركة ملدة سنة قابلة)
املنفرس) اإلمضاء) جتخويله  للتجديد 

االساري جاملا ي.)
تبتدئ الدنة) الدنة االأت اعية:)
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في)

آخر سأن29 من كل سنة.
جتم اإليداع القانوني لهذا العقد)
املحك ة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
    27662 التجارية باكاسير تحت رقم)
ج السجل التجاري رقم)7 428)بتاريخ)

 2/222 /2 م.
من األ النسخة جالبيان

حرر باكاسير بتاريخ

 394 P

 JOUHRA EL BAAMRANI
 SARL

Au(Capital(de 100 000 Dhs
 Siège(Social: AMICALE

.ENNACERE MESTI SIDI IFNI
ICE : 002965065000061

تـــأسيــس
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،25/  /222 
بامل يزات) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

التالية):
 JOUHRA EL (: التد ية)

BAAMRANI
النصر) :)جساسية  االأت اعي) املقر 

مدتي سيدي افني).
سرهم) ( 22.222( (: الرأس ـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  ( 222 عل4) مقد ة 

22 )سرهم.
أشغال) في  مقاجل  (: الهـــــــــــــــــدف)

مختلقة جأشغال البناء).



25309 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

الديد) تعيين  (: القانوني) املدي2 
أوهرة صالح مديي2جالديد حفيظ)

باع راني نائب له ملدة غي2 محدجسة.)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بكل يم  االبتدائية 
 2/222 /22))تحت رقم) 442/222
395 P

 STE IHARBILN CARS
 SARL AU

إنشاء شركة ذات مدؤجلية محدجسة  
 STE IHARBILN (: اسم التجاري)

. CARS SARL AU
حي) ( 22 رقم) بلوك) 2) (: العنوان)

الدالم ايت ملول.
)املهام):)

)-))كراء)الديارات بدجن سائق.
راس مال الشركة):))22.222.22  

سرهم.
التديي2):)

مشارك)) مح د  احربيان  -الديد 
جحيد.)

مدي2) ياسين  احربيان  الديد  (- (
للشركة.

تم اإليداع القانون امسا�شي لدى)
االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
سيد 29) 222   ( 4 بتاريخ) انزكان 
تحت رقم))2652)))جالسجل التجاري)

تحت رقم))24287.
مقتطف من أأل اإلشهار)
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                MEDIANO شركة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
رأس الها : 22.222,22  سرهم

رقم 75 الطابق االجل حي الدعاسة 
الدراركة اكاسير

سجل التجاري رقم 42725
العرفي املؤرخ) العقد   .ب قت�شى 
تم) باكاسير  نوف 29) 222) (23 يوم)
مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة باملواصفات التالية):
.»MEDIANO(«(((:(التد ية

هدف الشركة):)
خارأية) ب صاسر  االستعانة  (-
جخدمات) املعلومات  لتكنولوأيا 

االتصاالت.

الطابق) (75 رقم) (: املقر االأت اعي)
االجل حي الدعاسة الدراركة اكاسير.

املدة:))مدة الشركة)22)سنة.
الدنة االأت اعية:)من فاتح يناير)

إ 4) 3)سيد 29.
رأس ال) حدس  الشركة:) رأس ال 
  22.222,22 في) االأت اعي  الشركة 
حصة) ( 222 إ 4) مقدم  سرهم 
اأت اعية ب قدار)22,22 )سرهم لكل)

حصة.
زكرياء) الديدان  عين  التديي2:)
ك دي2ين)) ( رفيع) جسعيد  بوهندى 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  -تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
نوف 29) 222  (22 بتاريخ) بتارجسانت 
تحت رقم)))27642 )جسجل بالسجل)
رقم تحت  املدينة  بنفس   التجاري 

                          .42725 
مقتطف من أأل اإلشهار
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PAMEX
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
 »PAMEX » SARL(A.U

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�شى 
  5 )نوف 29 222))تم تأسيس شركة)
جحيد) بشريك  املدؤجلية  محدجسة 

ذات امل يزات التالية):
.PAMEX SARL A.U(:(التد ية

حي) (22 الزنقة) ( االأت اعي:) املقر 
الشيخ مح د االغظف،)طانطان.

22.222,22 سرهم) الرأس ال:
حصة من فئة) ( ( 222 مقد ة عل4)

22,22 )سراهم.
: الهدف)

-بيع جشراء)املواس الغذائية.
-أ يع أشغال البناء.

-امسجات املكتبية.
-التجارة في منتجات التنظيف.

-العقاقي2 ج امأهزة العامة.
-جسيط ما ي ج عقاري.

-مخ9زة.
-نقل امشخاص لحداب الغي2.

-)نقل البضائع لحداب الغي2.
املعدنية) الهياكل  -أشغال 

جالخشبية.
امملنيوم) من  العامة  -النجارة 

جالخشب.
جمندجب) شركة  مدير  -جسيط 

مبيعات.
الشركاء:

-مح د البوعزيزي،)مغربي،)مزساس)
ت)) ج.) ب.) ف29اير288 ،) (26 بتاريخ)

. JF32222
فاتح) من  :تبتدئ  املالية) الدنة 
كل) من  سيد 29  في) 3) جتنتهي  يناير 

سنة.
من) حاليا  الشركة  التديي2:تدي2 

طرف:
مح د البوعزيزي ملدة غي2 محدسة.
باملحك ة) تم  (: السجل التجاري)
بتاريخ بطانطان   االبتدائية 
  7)سيد 29 222))تحت رقم))))5272 .
398 P

  ZAGIB EL KOURIA شركة
 SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�شى 
تم تأسيس شركة) ( نوف 29 222) (2  
جحيد) بشريك  املدؤجلية  محدجسة 

ذات امل يزات التالية:
 ZAGIB EL: التد ية)

.KOURIA  SARL A.U
ب) بلوك  (428 املقر االأت اعي):)

الوحدات الحي الجديد،)طانطان.
22.222,22 سرهم) الرأس ال:
حصة من فئة) ( ( 222 مقد ة عل4)

22,22 )سراهم.
: الهدف)

الدباكة) متنوعة،) بناء) -أع ال 
جالكهرباء)لل باني،)سهان املباني).

-أشغال البدتنة.
-رصف الطرق.

-بناء)خزانات املياه.
-حفر اآلبار.

-امسجات املكتبية.
-الحراسة جاممن الخاص.

-م ون الحفالت.
-أشغال التعقيم.

-نقل البضائع لحداب الغي2.)
الشركاء):

مزساس) مغربي،) زيني،) -مح د 
ت) ج.) أكتوبر225 ،ب.) فاتح  بتاريخ 

.JF54237
تبتدئ من فاتح) الدنة املالية):)
كل) من  سيد 29  في) 3) جتنتهي  يناير 

سنة.
من) حاليا  الشركة  التديي2:تدي2 

طرف:)سلم زيني ملدة غي2 محدسة.
باملحك ة) تم  (: السجل التجاري)
  3 ( بتاريخ) بطانطان  االبتدائية 
سيد 29 222))تحت رقم))))5282 . 
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 STE OVOBALDI
    sarl

رأس مالها : 22222  سرهم
املقر اإلأت اعي : سـاحة املسجد 

الكبي2 تراست انزكـان 
 إعالن عن تأسيس شركة

 ذات املدؤجلية املحدجسة 
مؤرخ) عرفي  عقد  -1ب قت�شى 
تم) اكتوبر) 222،) (26 بتاريخ)
لشركة) امسا�شي  القانون  إحداث 
ذات املدؤجلية املحدجسة من طرف)

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتا ي):
.STE OVOBALDI(.((:التد ية(-

-املقر اإلأت اعي))):)سـاحة املسجد)
الكبي2 تراست انزكـان.

-الهدف اإلأت اعي):)
-))))تغليف البيض.

(: في) حدس  الشركة  مال  رأس  (
22.222.22 )سرهم مجزء)عل4)222  
سرهم للحصة) ( ( 22 حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة كالتا ي):
  522 (: ( ( ( ( ( فيصل اميس) ( الديد)

حصة)،)أي))52.222.22))))سرهم.
العدري))) ايت  الحدين  ( الديد)
    52.222.22 ( أي) (، ))حصة) ( ( ( ( ( (522:

سرهم.
أي) حصة  ( 222 املج وع)

22222.22 )سرهم.)))))
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 -التديي2 عين الديد الحدين ايت)
للشركة ملدة) العدري مدي2ا جحيدا 

غي2 محدجسة.
-الدنة املاليـــــــة):)من فاتح يناير إ 4)

 3)سيد 29).
-املدة):)22)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  2-لقد 
بتاريخ) بانزكــــــان  اإلبتدائية  املحك ة 
  2565 رقم) تحت  سيد 29 222) (2

السجل التجاري:)24223.
400 P

STE BOUYOUH NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي بدجار اكوراي الركاسة 

تزنيت
ب قت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم انجاز القانون) أكتوبر) 222،) (27
مدؤجلية) لشركةذات  االسا�شي 

محدجسة ذات املواصفات التالية):
 STE BOUYOUH (: التد ية)

.NEGOCE
:)أع ال التنظيف) غرض الشركة)

جسيط تجاري.
التي) الع ليات  انجاز كل  جع وما 
مباشرة) غي2  أج  مباشرة  عالقة  لها 
بالع ليات املذكورة جالتي من شأنها)

أن تداهم في تن ية الشركة.
ملدة) الشركة  تأسدت  (: املدة)
من يوم تقييدها في) سنة ابتداء) (22

السجل التجاري.
راس ال) حدس  (: الشركة) رأس ال 
سرهم،) ( 22.222 مبلغ) في  الشركة 
مقدم إ 4)222 )حصة من فئة)22  
ابطان) الديد  من  كل  لفائدة  سرهم 

ابراهيم)222 )حصة.
ابراهيم) ابطان  الديد  تعيين  تم 
كامل) تح له  مع  للشركة  ك دي2 
الصالحيات حدب القانون امسا�شي)

للشركة.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
نوف 29) 222،) ( 5 بتاريخ) بتيزنيت 

تحت رقم) 82.
401 P

 »CAFE BENZMAN» شركة
ش.م.م.

 ذات شريك جحيد
التأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 
إنجاز) تم  بانزكان,) نوف 29 222) ( 2
ذات) لشركة  امسا�شي  القانون 
بالخصائص) محدجسة  مدؤجلية 

التالية:
.CAFE BENZMAN((((:((اإلسم

الهدف):))
((((((((( ( )-)مقهى).)

املناسبات) جتنظيم  -الطعامة 
خدمات) تقديم  مع  جموائدها 

التوصيل.
جاآلليات) امسجات  جكراء) بيع  (-
للشركة) الرئي�شي  بالنشاط  املرتبطة 

اج غي2ه.
لطلبات) جالتقديم  -املشاركة 
الع ومية) جالصفقات  العرجض 

جالخاصة.
سرهم)) ألف  مائة  (: الرأس ال)
ا 4) مقدم  سرهم  ( 22.222,22
سرهم) ( 22 قي تها) حصة  ( 222
الشريك) بيد  كلها  م تلكة  للواحدة 

الوحيد:الديد بنزمان عبد الكريم).
التديي2))):)تم تعيين الديد بنزمان)
عبد الكريم ك دي2 للشركة ملدة غي2)
له)) املخول  الوحيد  جهو  ( محدجسة)

التوقيع باسم الشركة)).
 44 رقم) زنقة  (: اإلأت اعي) املقر 
 I/ 25 رقم) تجزئة  (27 رقم) كراج 

أمالل حي الرمل-)انزكان.
22)سنة ما عدا الحل قبل) املدة:)

امجان.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحك ة  لدى  القانوني 
بانزكان يوم فاتح سأن29) 222)تحت)

رقم)24887.
401P مكرر

CASANIR
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
5 )نوف 29) طبقا للعقد املؤرخ في)
محدجسة) شركة  تأسيس  تم  (،222 
املدؤجلية بشريك جاحد بالخصائص)

التالية):

.CASANIR(:(االسم
امشغال) في  مقاجل  (: الهدف)

املختلفة أج البناء.
االستي2اس جالتصدير.

  .222.222 (: املج وع) رأس ال 
الربع) ب قدار  سرهم مكتتبة جمحررة 

4/ )أي)252.222)سرهم.
عبد) بوكرشا  الديد  (: التديي2)

العزيز.
شارع مرس) (26 (: املقر االأت اعي)
امجل) الطابق  (3 الشقة) الدلطان،)

الدار البيضاء.
املدة):)22)سنة.

لل ج وعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية)
 824244 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بتاريخ)4 )سيد 29) 222.
402 P

ائت انيات أيت ملول
«فــــــــيكــــام-كونديلتينك«

4)ع ارة الصديق الطابق الثاني شارع الحدن)
الثاني أيــت مــلـــول جاليـة أكــــــاسير

2 ع ارة أ ال الطابق الثاني)  
شارع القصر البلدي أكـاس يــر

شركة شاي ورك شوب 
ش.ذ.م.م. ش.ج.

 STE  CHAYWORKSHOP
             S .A.R.L-AU

رقم  C 23 بلوك   D حي الداخلة 
اكاسير

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
ماي) 222    (6 بتاريخ) التأسي�شي 
لشركة*)شاي جرك شوب*)ش.ذ.م.م)

ش.ج).)ت ت املصاسقة عل4 ما يلي):
التد ية)):)))

-))تد ية الشركة))ب*)شاي جرك)
شوب.)*)ش.ذ.م.م.)ش.ج.

مقر الشركة):)
للشركة) االأت اعي  املقر  -أعل 
 D  (بلوك(C 23((بالعنوان التا ي رقم

حي الداخلة اكاسير).
تحديد) تم  (: الشركة) رأس ال 
  22.222,22 في) الشركة  رأس ال 
حصة))) (( 222( إ 4) مقد ة  سرهم 

22 )سرهم للحصة جموزعة كاآلتي):

 MME. CHAIMA الديدة) (-
 DHS(((((((((222 )حصة      ZENNATI

22.222,22 )))سرهم.)
))أهداف الشركة:

الج لة) جشبه  الج لة  -تجارة 
املزهرة) جالنباتات  الطبيعية  للورجس 
جالشجي2ات) جامشجار  جمدتلزماتها 

جالورجس االصطناعية)،)إلخ.
الورجس) منتجات  -تجارة 
جمنتجات) جالبدتنة  جمدتلزماتها 

املشاتل…
-استي2اس)/)تصدير).

املدتلزمات) أ يع  جبيع  -شراء)
الورجس)) جتنديقات  (، الورس) لبائع 

جمواس الديكور)،)جما إ 4 ذلك.
جبيع الشوكوالته جالش وع) -شراء)

الزخرفية جاملعطرة.
-تنظيم جتزيين أ يع الفضاءات)

املخصصة لل ناسبات.
 MME. CHAIMA((تعت29))الديدة-
الوحيدة لشركة)) املدي2ة  (ZENNATI
*)شاي جرك شوب.*)ش.ذ.م.م.).)ش.ج)

ملدة غي2 محدجسة.
فاتح) ( من) سنة ابتداء) (22 املدة:-)

ماي 222.
اال يداع القانوني):)لقد ثم اإليداع)
لدى املحك ة التجارية باكاسير))بتاريخ)
7)سيد 29 222))تحت))رقم)27528      
جالسجل التجاري تحت رقم))42762.        

الـتـوقـيع)

403 P

CHIFA SMS
تأسيس شركة                                                     
طبقا للعقد املؤرخ في)24)سبت 29)
امسا�شي) القانون  جضع  ثم  (222 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  لشركة 
جشريك جاحد عل4 النحو التا ي:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 . CHIFA SMS(:(اسم الشركة
الهدف):)صيدلية.)

شارع) (382 االأت اعي:) املقر 
الحدن الثاني كل يم.

املدة:))22)سنة).
الرأس ال:))222.22 74  2)سرهم)
مقابل) حصة  (2  742 إ 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة).
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التدييD338462((:2))الديد عبد)
املنعم بلخياط.))))))

جالباقي) للذخي2ة  (5% (: امرباح)
حدب قرار الشركاء).

تبتدئ من فاتح يناير إ 4) (: الدنة)
غاية) 3)سيد 29.

االبتدائية) باملحك ة  اإليداع  تم  (
بكل يم))بتاريخ)7)سيد 29 222)تحت)

رقم)433/ 222.
404 P

 SOCIETE :  BAHO TRAVAUX
شركة محدجسة املدؤجلية سات 

الشريك الوحيد 
رأس الها : 22.222  سرهم

رقم 525  ،مكتب رقم 5 ، حي 
الدالم أكاسير

تأسيس
ب قت�شى القانون امساس املؤرخ)
تم) باكاسير,) نوف 29) 222) (2 في)
املدؤجلية) محدجسة  شركة  تأسيس 
ك ا) ،صفاتها  الوحيد) الشريك  ذات 

يلي):)
 SOCIETE( :( »( BAHO ( التد ية)
TRAVAUX)«):)ش.م.م.)سات الشريك)

الوحيد.)
الهدف االأت اعي):))تهدف الشركة)

أساسا إ 4:
أشغال تهيئة املداحات الخضراء)

جامشغال املختلفة.
املقر االأت اعي):)رقم)525 )مكتب)

رقم)5)،)حي الدالم)،)أكاسير.)
الرأس ال):))حدس رأس ال الشركة)
)مائة ألف سرهم) سرهم) ( 22222 في)
ألف) حصة)) ( 222 إ 4) )مقد ة 
للواحدة) سرهم  ( 22 بقي ة) حصة 
لحدن) عليلوش  الديد  بحوزة  كلها 

الشريك الوحيد).)
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة الت ديد أج الفسخ املدبق.
)من فاتح يناير إ 4) (: الدنة املالية)

 3))سيد 29 من كل سنة.)
عليلوش) الديد  عين  (: التديي2)
لحدن مدي2ا))للشركة))جسلك ملدة غي2)

محدجسة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 8 بتاريخ) ( باكاسير) التجارية 

سيد 29 222)تحت رقم)2 276 .

405 P

 STE ABACHOUCH

   AMEUBLEMENT
»SARL «

ICE. 002966092000074

إعالن عن تأسيس شركة محدجسة 
املدؤجلية

ب قت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسيس شركة) تم  نوف 29 222) (25

محدجسة املدؤجلية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE ABACHOUCH: التد ية)

. AMEUBLEMENT    Sarl

رقم) ك  بلوك  (: االأت اعي) -املقر 

524)حي الهدى))أكاسير).

-الهدف):

)صناعة جبيع امثات).

   22222 االأت اعي:) -الرأس ال 

سرهم.

-التديي2:)الحدين ابشوش.

-املدة):)22)سنة.

-الدنة املالية):))فاتح يناير حتى 3 

سيد 29.)

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

التجاري باكاسير))تحت رقم)27376    
بتاريخ)3 )سيد 29 222)رقم السجل)

التجاري)42823.

406 P

 STE ACHRAL-AL BINA

OUHAMMOU
SARL AU

رأس الها : 22222  سرهم

مقرها االأت اعي : ايت املوسن اكاسير

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
قرر) باكاسير  2 )أكتوبر) 222،)

مداهم الشركة ما يلي):

 STE(ACHRAL-AL(BINA(:(االسم

.OUHAMMOU

البناء) اع ال  (: اللشركة) هدف 

( املختلفة.)

مقر الشركة):)ايت املوسن اكاسير.

  22222 في) محدس  الراس ال 

من) حصة  ( 222 ا 4) مقدم  سرهم 

سرهم للحصة الواحدة تم) ( 22 فئة)

اكتتابها كلها للديد الحدين اح و.)

الديد) تعيين  ثم  (: التديي2)

ملدة) للشركة  ك دي2  اح و  الحدين 

غي2 محدجسة مع حق االمضاء.

لتكوين) ( (5% االرباح يتم اقتطاع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا.)

بكتابة) القانوني  االيداع  ثم 

التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 2222 سيد 29) ( 6 بتاريخ) الكاسير 

تحت رقم)27522.

407 P

ASMAK AIT LHADJ
  SARL 

تأسيس
بتاريخ) ( عرفي) عقد  ب قت�شى 
تم جضع القانون) ( 8)نوف 29) 222،)

املدؤجلية) ذات  لشركة  التاسي�شي 

الوحيد)) الشريك  سات  املحدجسة 

تح ل الخصائص التالية):

 ASMAK AIT (: الـتـدـ يـــــــــــــــة)

.LHADJ

الـ ـقر االأـتـ اعــي)):)تجزئة القوات)

املداعدة رقم83))مكرر بالعيون.)

تدويق،) شراء،) بيع،) (: الـ ـوضـــــوع)

توزيع.

مــــــدة الشركــــــة):)22))سنة.)
  22.222 (: الشركـــة) رأس ـــال 

سرهم.

ايت) الرح ان  عبد  (: الـتدـيـيـــر)

الحاج.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاريخ) (3466 رقم) تحت  العيون 
سجلها) رقم  2 )نوف 29) 222)

التجاري هو)38867.

408 P

 AUTO ECOLE TAMEK
AYMAN
SARL AU

رأس الها : 22.222  سرهم
املقر االأت اعي : رقم 7  زنقة 

املح دية حي تكني كل يم
ICE : 002973963000084

تأسيس
ب قت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
6)سيد 29) 222،)تم تأسيس شركة)
بشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد بامل يزات التالية):
 AUTO ECOLE (: التد ية)

.TAMEK AYMAN
زنقة) ( 7 رقم) (: االأت اعي) املقر 

املح دية حي تكني كل يم.
سرهم) ( 22.222 (: الرأس ال)
فئة) من  حصة  ( 222 عل4) مقد ة 

22 )سرهم.
الهدف):)مؤسدة لتعليم الدياقة)

جقانون الدي2.
املدي2 القانوني):)أغراس فالة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) (2 بتاريخ) بكل يم  االبتدائية 

 222،)تحت رقم) 432/222.
409 P

شركة ابقيل تور                
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
ثم تأسيس شركة) ( 8)اكتوبر) 222)
ذات املدؤجلية املحدجسة جخاصياتها)

كالتا ي):
)التد ية)):)شركة ابقيل تور.

املقر االأت اعي):)حي سجار تكديرت)
الدراركة اكاسير.

الدلع) نقل  (: االأت اعي) الهدف 
جالضائع.

مبلغ)) في  حدس  (: الشركة) رأس ال 
  222 سرهم مقد ة عل4) ( 22.222
للواحدة) سرهم  ( 22 حصة من فئة)

لصالح):
   222 (: صالح) الرحا ي  الديد 

حصة)22.222.22 )سرهم.))
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تديي2 الشركة):)يتم تديي2 الشركة)
من طرف الديدة العوسي أم العيد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) ( املحك ة) ( لدى) ( ( الضبط)
يوم) رقم) 4265) تحت  باكاسير 

22)نوف 29) 222.   .
410 P

AYOUZ OPTIC
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
2 )نوف 29) 222،)جالذي) املنعقد في)
ذات) شركة  تأسيس  ب وأبه  تم 

مدؤجلية محدجسة م يزاتها كالتا ي):
.AYOUZ OPTIC(:(االسم التجاري
مدؤجلية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدجسة.
الراس ال):)22.222 )سرهم.

صالح) اسبال  الديد  يتوفر  حيث 
عل4)222 )حصة.

الهدف):)مبصرتي.
(،225 زنقة) (،28 رقم) (: العنوان)

تجزئة اطلدية الدشي2ة الجهاسية.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 

يناير إ 4) 3)سيد 29 من كل سنة.
:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)

الديد اسبال صالح ملدة غي2 محدجسة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) (8 في) بانزكان  االبتدائية 

 222،)تحت الرقم الت2تيبي)2623.
411 P

STE AYADI AL HAYAT
SARL

IF : 31808788
RC : 3843

تشطيب الشركة
ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
العام) الج ع  جافق  نون29) 222) ( 6

للشركة عل4 التعديالت التالية):
تشطيب النهائي عل4 الشركة.

مرزجق))) مح د  الديد  تعيين 
مصفي الشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بتيزنيت)
تحت رقم))872))في)3 )سيد 29) 222.
412 P

Sté AIM ESTHETIC 

by M and N
رأس الها : 2222  سرهم 

ع ارة أمدرنات رقم 4 

حي أمدرنات اكاسير

حل الشركة قبل امجان
2222))باكاسير,) 22))يونيو) بتاريخ))

تم اتخاذ القرارات التالية):)

ابتداءا) امجان  قبل  الشركة  حل 

من تاريخه،)

مونا) الدائم  عبد  الديدة  تعيين 

مصفية للشركة.

بالعنوان) التصفية  مقر  تحديد 

أمدرنات) ( 4 رقم) أمدرنات  ع ارة 

أكاسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27625 .

413 P

شركة افريكا مداق
شركة ذات  املدؤجلية املحدجسة 

سات الشريك الوحيد 

املقر االأت اعي . س/جبركوال موتو 

الطابق الدفلي اقامة املجد حي 

ارحالن الدشي2ة  الجهاسية

ICE: 002321629000036

إغالق تصفية الشركة 
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

نوف 29) (32 في) املؤرخ  العاسي  الغي2 

 222،)قرر الشريك الوحيد))لشركة)

محدجسة) شركة  مداق«،) »افريكا 

الوحيد،) الشريك  ذات  املدؤجلية 
رأس الها))االأت اعـي))محدس في))مبلغ)

جمقرها االأت اعي)) ( سرهم) ( 22.222

الطابق) موتو  س/جبركوال  موأوس 

ارحالن) حي  املجد  اقامة  الدفلي 

الدشي2ة))الجهاسية تقررما يلي):))

تصفية) حدابات  عل4  املصاسقة 

اشركة.

إعفاء)جتجريد املصفي من مهامه.)

إغالق تصفية الشركة بشكل تام)

جنهائي.)

تم جضع الوثائق القانونية بكتابة)
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 29) 222  ( 3 بتاريخ) باكاسير 

تحت رقم))2632. 
414 P

BALHOUH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها االأت اعي : أنان 
ايت اجملين تافالكت - 83222 

تارجسانت املغرب
السجل التجاري :  545 بتار جسانت

ملحضر) عرفي  عقد  ب قت�شى 
الج عية العامة غي2 العاسية لشركة)
مدؤجلية) ذات  شركة  (BALHOUH
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 
مسجل) نون29) 222) من  (22 بتاريخ)
سيد 29) 222  (7 بتاريخ) بتارجسانت 
أمر) (، 4 88 عدس) املداخيل  كناش 
باستخالص عدس)2848 )تم االتفاق)

جالت2ا�شي عل4 مايلي):
إنهـاء)ع ليات التصفية.

إبراء)ذمة املصفي.
التشطيب علـــى الشركة في السجل)

التجاري جالضريبة املهنية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
سيد 29) 222  (2 بتاريخ) لتارجسانت 

تحت رقم)2223.
415 P

ECO FUTURE
ش م م

مقر التصفية : رقم 5 ع ارة ب 5 
التصاعد حي الهدى أكاسير
السجل التجاري : 3 282

حل الرشكة قبل األوان
بتاريخ) 3  مداجالت  عل4  بناء)
العام) الج ع  قرر  (،22 8 سيد 29)
الدالفة) الشركة  حل  االستثنائي 

الذكر جتصفيتها جسيا):
جأيضا ت ت تد ية الديد اجق�شي)
اح د ك صفي مع منح قذه امخي2ة)
امله ة) لتو ي  الصالحيات  أ يع 

املذكورة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) (6 يوم) بأكاسير  التجارية 

 222،)تحت رقم)27587 .

416 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE

ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°2  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL(:(06.11.82.46.25

FIX(:(05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE GADIRIBOUGE
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

2 )سيد 29) 222،)تم إقرار ما يلي):

إت ام التصفية.

تشطيب الشركة.

باملحك ة) تم  القانوني  اإليداع 

سيد 29) ( 2 بتاريخ) مكاسير  التجارية 

 222،)تحت رقم)27655 .  

417 P

شركة فوريش للتجارة
RC : 2 252  ش.م.م

املقر االأت اعي : تجزئة الخي2
رقم 37 بوأدجر

الج ع) محضر  ب قت�شي 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

اتفق) ( ب قرالشركة) ( (22/  /222 

ما) عل4  للشركة  الوحيد  الشريك 

يلي):)

النهائية) التصفية  عل4  املوافقة 

للشركة.

راجي) الديد  املصفي،) ذمة  ت29ئة 

سيدي) مركز  في  املقيم  الفتاح  عبد 

إلسارته) باها،) آيت  شتوكة  بيبي 

جتدريحه من جاليته.

التصفية) ع ليات  إغالق  أعلن 

)من يوم االأت اع املذكور.
ً
اعتبارا

بكتابة) القانوني  اإليـــــداع  ثم 

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

سيد 29) 222،) (2 بتاريخ) بالعيون 

تحت رقم)3682.

418 P
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ES-METABE
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

االستثنائي املؤرخ في))2 )نون29) 222 
رقم) (ES-METABE شركة) قررت 

التقييد في السجل التجاري)2 5 32 

عنوان مقرها االأت اعي متواأد ب)8 

شارع مح د العرج�شي مكتب رقم)2  

الطابق)3)الدار البيضاء)ما يلي):))

اعت اس) عل4  جاملوافقة  مراأعة 

حدابات املصفي.

ذمة) إقرار اقفال التصفية جابراء)

املصفي.
التجاري) السجل  عل4  التشطيب 

للشركة رقم)2 5 32.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

التجارية بالدار البيضاء.

تحت) سيد 29) 222،) ( 2 بتاريخ)
رقم) 82422.

419 P

 MAASSERA ZOYOUT

SOUSS
 SARL AU 

  5 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

الوحيد) الشريك  قرر  نون29) 222،)

مايلي):

تصفية) تقرير  عل4  املوافقة  (

الشركة ج اعطاء)ابراء)ملصفي الشركة

التصفية اعتبارا من) من  االنتهاء)

هذا التاريخ.))))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  جقد 

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

  3 بتاريخ) (2642 بانزكان تحت رقم)

سيد 29) 222.
))))للخالصة ج البيان

))))عن املصفي

420 P

FIDUCIAIRE IN MOVE CONSEILS

STE JINANE TRANS
SARL AU

الشريك) قرار  محضر  ب وأب 

نوف 29) 222،) بتاريخ)  ) الوحيد 

تقرر ما يلي):

املصاسقة عل4 ع ليات التصفية.

املصاسقة عل4 أدجل الحدابات)

املندرأة في ما بعد تصفية الشركة.

للديد) النهائية  الت29ئة  تخويل 

املدؤجل عن التصفية.

إنهاء)تصفية))الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  جقد 

الضبط لدى هيئة املحك ة التجارية)

بتاريخ) ( 27676 رقم) تحت  بأكاسير 

3 )سيد 29) 222.
من أأل النسخة جالبيان

421 P

 STE  IMPORT EXPORT ANZI
 SARL

   IF 40394698

RC 1767

حل الشركة
ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت))

تم جضع محضر) ( (222 ( اكتوبر) (28

لشركة) االستثنائي  ( ( العام) الج ع 

جالتي تح ل الخصائص التالية:

حل الشركة.

براهيم)) بن  الديد حدن  ( تعيين)

مصفي للشركة.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيزنيت))

تحت رقم)862)في)3 )سيد 29) 222.

422 P

 SOCIETE IFLWANON
SARL AU

تصفية الشركة
ب قت�شى محضر قرارات الشريك)

الوحيد بتاريخ)22)نون29) 222،)))ت ت)

املصاسقة عل4 ما يلي):

التصفية) حدابات  املوافقة عل4 

. IFLWANON((بعد فحصها لشركة

شركة) تصفية  قفل  إعالن 

. IFLWANON

إخالء)ذمة املصفي الديد مح د)

خطيب الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.JE 88883

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) (8 بتاريخ) بتزنيت  االبتدائية 

 222)،)تحت رقم)862.

423 P

 STE PALLMA NEW
 SARL

       IF(N ° : 26188874

RC  N° : 3837 

تشطيب الشركة
ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

28)أكتوبر) 222)جافق الج ع العام)

للشركة عل4 التعديالت التالية:

تشطيب النهائي عل4 الشركة.

بنعبدهللا))) ( مح د) ( الديد) تعيين 

مصفي الشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيزنيت)

تحت رقم)) 87))في)4 )سيد 29) 222.

424 P

STE NAJDA ASSISTANCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها :   22.222  سرهم 

العنوان بلوك  2 رقم     تجزئة 

االمان الجهاسية الدشايرة انزكان

التصفية النهائية للشركة
RC : 12995

املؤرخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 

قد) بانزكان  اكتوبر) 222) ( يوم) 3)

تقرر))ما يلي)):

من) 3  ابتدءا  النهائية  التصفية 

اكتوبر) 222.
تعيين الديد مازا حدن ك أمور)

بالتصفية.

في) ( النهائية) التصفية  تعيين  تم  (
رقم)     بلوك) 2) التا ي  العنوان 

الدشايرة) الجهاسية  اممان  تجزئة 

انزكان.)))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بانزكان)

3)سيد 29) 222،))تحت رقم)2572.
مقتطف من األ االشهار

425 P

 STE RADIA COSMETIQUE

SARL

 C/O NEZZAGHY : املقر االأت اعي

 B 6 REZ(DE(CHAUSSEE(RUE(DE

 LA FOIRE AGADIR

 2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

مداه و) قرر  ثم  سيد 29) 222،)

الشركة ما يلي:

الحل جالتصفية املدبقة للشركة.

غرابي) راضية  الديدة  تعيين 

ك صفية للشركة.

ك كان) الشركة  مقر  إتخاذ 

للتصفية.

اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة التجارية باكاسير تحت رقم)

2 276 )بتاريخ))7)سيد 29) 222.
للخالصة جالتذكي2

)قبال حدن

426 P

STE SUDBLAST

ش.م.م 

املقر االأت اعي : رقم33، التجزئة 

العدكرية، الوفاق، بندركاج، 

أكاسير

ICE 002014538000030

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

)قرر) املؤرخ في فاتح سيد 29) 222،)

ما يلي:

حل مدبق للشركة.)

)تحديد مقر التصفية في العنوان)

التا ي):

العدكرية،) التجزئة  (،33 رقم)

الوفاق،)بندركاج،)أكاسير«).))))))))))))

فاط ة) بيفري  الديدة  تعيين 

ك صفية للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

التجارية بأكاسير في)8)سيد 29) 222،))

تحت عدس) 2762 .   

427 P
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 STE STARTEKO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها  :  22.222  سرهم 

العنوان : حي تيليال اأديك بلوك ا3 

شقة 224 تيكيوين اكاسير 

RC : 43447

التصفية النهائية للشركة
املؤرخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 

قد) باكاسير  اكتوبر) 222) ( يوم) 3)

تقرر)))ما يلي):

من) ابتدءا  النهائية   التصفية 

 3)اكتوبر) 222.

اجبلكاسم)) مريم  الديدة  تعيين 

ك أمور بالتصفية.)

في) النهائية  التصفية  تعيين  تم 

ا3  تيليال اأديك بلوك  العنوان حي 

شقة)224)تيكيوين اكاسير.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

باكاسير) التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم) ( سيد 29) 222،) (3 بتاريخ)

. 27552
مقتطف من األ االشهار

428 P

 SYNDIC SERVICES NET
AGADIR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
رأس الها : 22.222   سرهم

مقرها االأت اعي: رقم 33 حي 

الفولكا تجزئة اغراس الخيام اكاسير

ب قت�شى الج ع العام غي2 العاسي)

اكتوبر) بتاريخ)  ) املؤرخ  للشركة 

 33 ب قرها االأت اعي رقم) ( (،222 

الخيام) اغراس  تجزئة  الفولكا  حي 

أكاسير،)قرر ما يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مع) للشركة  املدبقة  التصفية 

سليمي) أ يلة  الديدة  استقالة 

منصبهن) من  بابا  ابتدام  جاالندة 

ك دي2تين للشركة.

 33 تحديد مقر التصفية في رقم)

الخيام) اغراس  تجزئة  الفولكا  حي 

أكاسير.

بابا) ابتدام  االندة  تعيين 

ك صفية للشركة.))))

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) 222،)) التجارية بأكاسير في)  )
تحت رقم)27233 )سجل تجاري رقم)

.44522
للخالصة ج البيان

429 P

  STE  WYDS GROUP IMMO
SA.R.L  AU

CAPITAL :  100.000 DHS
 SIEGE  : APT(N°25. IMM.

 TAFRAOUT  FOUNTY 5EME
ETAGE  AGADIR

الحل املدبق للشركة
للشريك) عرفي  عقد  ب قت�شى 
الوحيد))بتاريخ)23)نون29) 222،))تقرر)

ما يلي):
باإلأ اع)) الوحيد  الشريك  قرر  (

الحل اآلني ج املدبق للشركة.
ساججس) ميدجش  الديد  تعيين 
املقر) جتعيين  للشركة  ك صفي 

االأت اعي للشركة.))
)))ك قر للتصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  جقد 
الضبط لدى هيئة املحك ة التجارية)
بتاريخ))) ( ( 27668 ( ( باكاسير تحث رقم)

2 )سيد 29) 222.
)عـن الـ دـيـر

430 P

STE VERTRAUE SERVICE 
S.A.R.L

رأس الها : 22.222  سرهم
 مقرها االأت اعي : شارع شالة

رقم 26 حي املدي2ة أكاسير
السجل التجاري رقم : 34567 

بأكاسير
 ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بإنزكان
صاسق) نوف 29) 222) ( 8 بتاريخ)

الج ع العام االستثنائي عل4 مايلي):
-)بداية حل الشركة ابتداء)من)8  

نوف 29) 222.
جرضية) الواحي  الديدة  تعيين  (-

ك صفية قانونية للشركة.)
:)شارع) تحديد مقر التصفية في) (-

شالة رقم)26)حي املدي2ة أكاسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) ( 2 بتاريخ) بأكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27652 .

431 P

 STE MAKALIA LAAHD

LJADID
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
رأس الها : 33.222 سرهم

تصفية الشركة 
العام) الج ع  مداجلة  ب قت�شى 

االستثنائي بتاريخ)5 )سبت 29) 222،)

 MAKALIA شركة) شركاء) قرر 

LAAHD LJADID)مقرها بحي الشرفة)

الكرسان أجالستاي ة،)مايلي):

تصفية الشركة.)

تعيين مصفي.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (2286 رقم) تحت  بتارجسانت 

26)سيد 29) 222.
من األ النسخة جالبيان

عن املدي2):)الديد ازقيم حدن.)

432 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

STE ARIHA CERAM شركة
SARL ش. م. م

بيع حصص
ب قت�شى محضر الج عية العامة)

نوف 29) 222  (32 االستثنائية بتاريخ)

تقرر ما يلي):

الديد) بيع  عل4  املصاسقة  (- ( 

إبراهيم نباهي ل)%50)من الحصص)

 STE شركة) رأس ال  في  ي لكها  التي 

ARIHA CERAM SARLللديد)

بقي ة) حصة  (522 أي) نباهي  أح د 

ما) أي  الواحدة  للحصة  سرهم  ( 22

مج وعه)52222)سرهم.

2)-))يتكون رأس ال الشركة)222  

سرهم لكل حصة) ( 22 حصة بقي ة)

  222 (: م لوكة للديد أح د نباهي)

حصة).

القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (3
االبتدائية) املحك ة  لدى  للشركة 
  4 بتاريخ) (2655 النزكان تحت رقم)

سيد 29) 222.
433 P

STE 2EB ISKANE  
 SARL

الغي2) العام  الج ع  ب قتضـى 
22)نوف 29) 222،) العاسي املؤرخ في)

لشركة)2EB ISKANE)تقرر مايلي):
شركة) تحويل  عل4  التصديق  (-
بيع) بعد  ((SARL / AU( إ 4) (SARL
مصطفى) الديد  أسهم  أ يع 
هللا) عبد  الديد  لفائدة  بومهاجت 

العامري.
قبول استقالة الديد مصطفى) (-
بومهاجت من مهامه ك دي2 للشركة)
العامري) هللا  عبد  الديد  جتعيين 
محدسة) غي2  ملدة  لها  جحيد  ك دي2 

جمنحه التوقيع الحصري.
أديد) اسا�شي  قانون  تبني  (-
ذات) املدؤجلية  محدجسة  للشركة 

الشريك الوحيد.
-)تحيين القانون امسا�شي للشركة
باملحك ــة) القانوني  اإليداع  تم 
سيد 29) (7 في) (، بانزكان) االبتدائية 

 222)تحت رقم 2524/222.
434 P

STE BEYOND CARS
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة . 
رأس الها 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : مشرجع املختار 
الدو�شي   رقم 52  الطابق الثاني 
شارع عبد الرحيم بوعبيد اكاسير 

تفويت حصص جتعيين املدي2
العام) الج ع  محضر  ب وأب 
سيد 29) (2 يوم) املنعقد  االستثنائي 
 STE شركة) شركاء) قرر  (222 
شركة) (BEYOND CARS SARL
رأس الها) محدجسة  مدؤجلية  ذات 
ب) مقرها  الكائن  سرهم  ( 22.222
  52 مشرجع املختار الدو�شي) )رقم)
الرحيم) عبد  شارع  الثاني  الطابق 

بوعبيد اكاسير ما يلي):
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تفويت) (- (: حصص) تفويت  (- ( 

 422 ل) صفية  فاخوري  الديدة 

22 )سرهم) حصة اأت اعية من فئة)

للواحدة إ 4 الديد الدعداني ح اس)

بعد تفويت هده الحصص أصبح)

رأس ال الشركة مقد ا عل4 الشكل)

التا ي):

الديد ايت الطهرى عبد هللا)622 

حصة مج وع قي تها)62.222)سرهم.

 422 ح اس) الدعداني  الديد 

حصة مج وع قي تها)42.222)سرهم.

2)-)تعيين املدي2):)تم تعيين الديد)

الدعداني ح اس ك دي2 للشركة.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (3

التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 7 بتاريخ) ( 27628 مكاسير تحت رقم)

سيد 29) 222.
من األ النسخة جالبيان

عن املدي2):))الديد ايت الطهرى عبد هللا

435 P

CABINET SABCONSULTING

DIGITAL ELITE
 Société(à(responsabilité(limitée

au(capital(de 100.000 DHS

 Siège(social : APPT 403 IMM(G1

RES ZERKTOUNI G AGADIR

 N° R.C : 45803, I.F : 48511320,

ICE : 002717386000020

بيع الحصص
للج ع) العرفي  العقد  ب قت�شى 

 3 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي  العام 

سيد 29) 222)قرر الشركاء)ما يلي):

 KAM( &( CO الشركة) قبول  (-

GROUP)كشريك أديد.

422)حصة من طرف) -)قبول بيع)

الديد فا ي االي السجي ك كات لصالح)

.KAM(&(CO(GROUP(الشركة

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)

  27678 التجارية مكاسير تحت رقم)

بتاريخ)3 )سيد 29) 222.

436 P

CABINET SABCONSULTING

 CORSO & PERFORMANCE
– SARL

Au(capital(de 10.000 DHS
 Siège(social : Appartement

 403 Immeuble(G1, Résidence
Zerktouni(G, AGADIR

بيع الحصص
جاستقالة مدي2

للج ع) العرفي  العقد  ب قت�شى 
  6 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي  العام 

نوف 29) 222)قرر الشركاء)ما يلي):
سوماح) الديد عبدجالي  قبول  (-

كشريك أديد.
522)حصة من طرف) -)قبول بيع)
لصالح) ابوكاض  سفيان  الديد 

الديد عبد املجيد ايت عبد املومن.)
حصة من طرف) (52 قبول بيع) (-
ك كات) السجي  االي  فا ي  الديد 
لصالح الديد عبد املجيد ايت عبد)

املومن.
222)حصة من طرف) -)قبول بيع)
ك كات) السجي  االي  فا ي  الديد 

لصالح الديد عبدجالي سوماح.
-)استقالة الديد فا ي االي السجي)

ك كات من تديي2 الشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
  27672 التجارية مكاسير تحت رقم)

بتاريخ)3 )سيد 29) 222.
437 P

 STE GENERALE BASKALI
D’AMENAGEMENT 

ET DE CONSTRUCTION
SARL AU

ب قت�شى محضر الج عية العامة)
االستثنائية املنعقدة يوم)2 )سيد 29)

 222،)ب قر الشركة تقرر ما يلي):
البطاقة) رقم  عدي  ايت  مح د 
سهم) (522 باع) ( (JH38 63 الوطنية)

بقي ة)52.222)سرهم.
رقم) لحدن  املتوكل  الديد  إ 4 
البطاقة الوطنية)JB445352)لتصبح)

اس ه)222 )سهم.

تغيي2 مدي2 الشركة بجعله املتوكل)

لحدن.

تغيي2 القانون امسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 2626 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)8)سيد 29) 222.

438 P

شركة لوديني ترانس 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها 22.222  سرهم 

املقر االأت اعي : بلوك 4 حي العرب 

ازرج ايت ملول 

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�شى 

بانزكان) املسجل  سيد 29) 222) (3

8)سيد 29) 222)جالذي ترتب) بتاريخ)

عنه ما يلي):

الحصص) تفويت  عل4  املصاسقة 

االأت اعية):

ماعيو) ابراهيم  (: الداسة) فوت 

الص د) جعبد  العيداجي  جبوشعيب 

لوسيني)222 ))الف))حصة اأت اعية)

التي ي تلكونها في الشركة للديد عبد)

الواحد الجطيوي.)

استقالة املدي2):)

الص د) جعبد  الديد  استقالة 

طبقا) التديي2  في  مهامه  من  لوسيني 

للقانون.)

تعيين املدي2):)

الواحد) عبد  الديد  تعيين 

لشركة) جحيد  ك دي2  الجطيوي 

لوسيني ترانس جملدة غي2 محدجسة.)

التوقيع االأت اعي):)

تدي2 شركة لوسيني ترانس باعت اس)

توقيع الديد عبد الواحد الجطيوي.)

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع 

 2627 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)2 )سيد 29) 222. 

439 P

 STE. MORBO TRAVAUX
DIVERS
SARL

شركة موربو
أشغال عامة سات املدؤجلية 

املحدجسة
رأس الها : 22.222.22  سرهم

مقرها اإلأت اعي : عين سيدي اجالس 
برحيل تارجسانت

السجل التجاري : 3262 تارجسانت
تفويت الحصص اإلأت اعية

تحديث القانون امسا�شي
ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

22)نوف 29) 222)تم تقرير ما يلي):
الديد) حصص  نصف  تفويت 
الديد مرتب) لفائدة  بوعدي مح د 

عبد العا ي.
بوعدي) الديد  نصف  تثبيت 
العا ي) عبد  مرتب  جالديد  مح د 

ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة.
امسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحك ة  الضبط 
سيد 29) 222  (2 بتاريخ) بتارجسانت 

تحت عدس)2224.
440 P

مكتب حدابات شحوسي

زنقة)7)بلوك) )رقم)28)شارع املقاجمة بايت)

ملول)،)52 86،)ايت ملول املغرب

MOBARIK TRANS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري 
 4335

جعنوان مقرها االأت اعي : كراج 
بلوك 7 حي اسايس بايت ملول

تفويت الحصص
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) سيد 29) 222) (22 في) املؤرخ 
حصص) تفويت  عل4  املصاسقة 
حصة) ( 222 الديد ل29يني مصطفى)
حصة) ( 222 اصل) من  اأت اعية 
بتاريخ) الزهرة  ل29يني  الديدة  لفائدة 

22)سيد 29  222.
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تم) (: أديد) الشركة  مدي2  تعيين 
تعيين الديدة الزهرة مدي2ة للشركة.
 مالئ ة النظام امسا�شي للشركة):
من) (7 ج) (-14-6 رقم) الفصول  تغيي2 

النظام امسا�شي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بانزكان بتاريخ)3 )سيد 29)

 222)تحت رقم)2637.
441 P

 STE MHAMDI DE
 BATIMENT ET TRAVAUX

PUBLICS SARL
تفويت الحصـــص

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�شى 
موثق) بورحيم«) »سالم  امستاذ)

بأكاسير بتاريخ)  )نوف 29) 222. 
ع ر«) »املح دي  الديد) فوت 
اللطيف«) عبد  »املح دي  جالديد)
 la( société( NAFAT شركة) إ 4 
امل ثلة من طرف) (HOLDING SARL
مج وع) النفات«) رحال  (« الديد)
الحصص امل لوكة له ا جاملت ثلة في):

في) اأت اعية  حصة  (42.222
 STE MHAMDI (: املد اة) الشركة 
 DE BATIMENT ET TRAVAUX
ذات) شركة  (PUBLICS SARL
مدؤجلية محدجسة،)مقرها االأت اعي)
س) (3 4 طابق االجل) (23 ب كتب رقم)

رياض الدالم،)اكاسير.)
التجارية) باملحك ة  جاملسجلة 
بالسجل) (7832 رقم) تحت  باكاسير 

التحليلي.
 la(société(NAFAT(جبالتا ي شركة
لديها) أصبح  (HOLDING SARL
بقي ة) اأت اعية  حصة  (42.222
أي الواحدة  للحصة  سرهم  ( 22 

ما مج وعه)4.222.222)سرهم.
)-استقالة الديد)»املح دي ع ر«)
اللطيف«)) عبد  »املح دي  جالديد)
من منصبه ا ك دي2 للشركة جتعيين)
ك دي2) النفات«) »رحال  الديد)

للشركة ملدة غي2 محدجسة).
تغيي2 شكل الشركة من شركة) (- (
شركة) إ 4  محدجسة  مدؤجلية  ذات 
لشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جاحد.

-)زياسة في الهدف االأت اعي).
للشركة) امسا�شي  النظام  تحيين 

جفق التعديالت الجديدة).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  27585 التجارية باكاسير تحت رقم)

بتاريخ)26)سيد 29) 222. 
لإليداع جالنشر

إمضاء))):)امستاذ)»سالم بورحيم«

موثق باكاسير)))

442  P

 SOCIETE PIECES AUTO AIT
  HAMMOU-EXPORT

شركة سات املدؤجلية املحدجسة 
جشريك جاحد

رأس اها 2.222  سرهم
 Magasin : مقرها االأت اعي

 N°63 Bis, Ferraille(Admine, Ait
 Melloul

الغي2) العام  الج ع  ب قت�شى 
تقرر) (،2222 مارس) (5 العاسي بتاريخ)

ما يلي):
ايت) الديد  أسهم  أ يع  تفويت 
مح د) اكرام  جالديد  الحدين  ه و 

للديد ايت ه و عبد الدالم).
عبد) ه و  ايت  الديد  تعيين 

الدالم مدي2ا للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 29) 222  ( 3 بتاريخ) بانزكان،)

تحت رقم)2648.
443  P

SARA COMMERCE
 Société(à(Responsabilité(Limitée

d’Associé(Unique
Au(Capital(de 100.000,00 Dhs
 Siège(Social(est(fixé(à : N° 06

 AVENUE OUYSSI BLOC A HAY
EL MOUAHIDINE GUELMIM

ICE : 002818837000026
RC : 3481

تعديالت قانونية
العام) الج ع  ب قت�شى  (( 
الشركة) ب قر  املنعقد  االستثنائي 
،املسجل) نوف 29) 222) (2 بتاريخ)

بتاريخ)7 )نوف 29) 222)،)قرر شريك)

الوحيد ما يلي):

الشركة) حصص  أ يع  تفويت 
222 )حصة ك ا يلي):

املفوت):
حصة) ( 222 الديد أح د الواس)

بقي ة)22 )سرهم للحصة.
املشت2ي):

الكوي�شي) املالك  عبد  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 222

للحصة.
الحصص) بيع  عقد  جبدبب 
االأت اعية للشركة أصبحت شركة)
SARA COMMERCE SARL AU)علي)

الشكل التا ي الشريك الوحيد هو):)
الكوي�شي) املالك  عبد  (: الديد)
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 222

للحصة.
املالك) عبد  الديد  (: التديي2)
غي2) ملدة  للشركة،) مدي2  الكوي�شي 

محدسة.
تـم بكـتابة) (: اإليـداع الـقانـونـي) ((2
الضـبط باملحك ة االبتـدائية بكل يم)
تحـت رقـم) نوف 29) 222) (23 بـتاريخ)

.425/222 
444  P

SAFALUMIC
SARL

رأس الها 22.222  سرهم
مقرها االأت اعي : رقم 35 شارع 

عبد الرح ان الحوضيكي حي املدي2ة 
اكاسير

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�شى 
2)نوف 29) 222)باكاسير قرر مداه و)

الشركة ما يلي):)
اأت اعية) حصة  (522 تفويت)
اللبار) الفتاح  عبد  الديد  ملك  من 
ا 4 ملك كل من الديد اناس رجيجل)
اللبار) سكينة  جالديدة  حصة  (252

252)حصة.
تعديل القانون االسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  ثم 
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
باكاسير بتاريخ)3)سيد 29) 222)تحت)

رقم)27542 . 
445  P

 TRENDING FOOD
 Société(à(responsabilité(limitée

.Au(capital(de 100.000 DH

 Siège(social : PRPORIETE

 ITRANE(IMM(A-M56 HAY

 BOUSSKHENE COMMUNE

 DCHEIRA PROVINCE

INEZGANE AIT MELLOUL

تغيي2ات
العام) الج ع  محضر  بـ ـوأـب  (–

بتاريخ) املنعقد  للشركاء) االستثنائي 

 2/222 /26)تقرر ما يلي):

االأت اعية) الحصص  تفويت  (- (

عل4 الشكل التا ي):
• 522حصة للديد عاسل الغفي2ي)

لفائدة سعيد حلوس.

أديد) أسا�شي  قانون  -تبني 

للشركة محدجسة املدؤجلية تبعا لبيع)

الحصص أعاله).
-تعيين الديدين عاسل الغفي2ي) (

للشركة ملدة) جسعيد حلوس مدي2ين 

غي2محدجسة.

املا ي) املنفرس  اإلمضاء) -تخويل  (
الغفي2ي) عاسل  لل دي2ين  جاإلساري 

جسعيد حلوس.

التجاري الغيش) إضافة اإلسم  (-

ساكاسير).

القانوني) اإليداع  تم  جقد  (-

املحك ة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

  4 بتاريخ) جذلك  بانزكان  االبتدائية 

سيد 29) 222)تحت رقم))2642.
من األ النسخة جالبيان

446  P

 SOCIETE TRANS CENTRE

SUD  S.A.R.L A.U
 AU(CAPITAL(DE 100.000,00

.DIRHAMS

 HAY TOHMOU AL KABLANI

BLOC 1 AIT(MELLOUL

ب قت�شى عقد عرفي بين الشركاء)

املؤرخ بتاريخ)22)نوف 29) 222)ت ت)

املصاسقة عل4 ما يلي):
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امشغال) مح د  الديد  تفويت  (-

522)حصة اأت اعية لفائدة الديد)

مح د ع ار.

امسا�شي) القانون  تحبين  (-

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  جقد 

 الضبط لدى هيئة املحك ة االبتدائية

 3 بتاريخ) (2572 رقم) تحث  بانزكان 

سيد 29)2642.
من أأل النسخة جالبيان)

عـن الـ دـيـر

447  P

 AYOUR BEACH
Sarl

 RESIDENCE ADNAN BEACH C 

 AOURIR PLAGE

AGADIR

الج ع) محضر  ب قت�شى  (- ( 

اكاسير) في  االستثنائي  العام 

بتاريخ 222/  /26)تقرر مايلي):)

*)قبول استقالة الديد)-)طجطاج)

أ ال

سانياأو) –س  (- الديد) تعيين  (*

للشركة ملدة) مدي2-جحيد-) ستفان–)

غي2 محدجسة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بتاريخ) باكاسير  التجارية  املحك ة 

 2/222 /27)تحت رقم)6 276 . 

448 P

STE. E.L.H.S
ش.م.م بشريك جاحد

الرأس ال اإلأت اعي : 42.222.22 

سرهم

املقر اإلأت اعي : بلوك A رقم 743 

تجزئة أنزا العليا تاسرات اكاسير

تعيين مدي2
العام) الج ع  ملحضر  تبعا 

  7 اإلستثنائي املؤرخ باكاسير في يوم)

نوف 29) 222،)تقرر ما يلي):

قدم) (: الحا ي) املدي2  استقالة 

من) استقالته  حدن  اممين  الديد 

منصبه ك دي2 جحيد للشركة.

عين الديد) (: تعيين مدي2 أديد) (
شريك) غي2  مدي2  إس اعيل  اممين 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
باكاسير بتاريخ)8)سيد 29) 222)تحت)

رقم)27632 .
449 P

شركة أمسكروض أوطو 
سيرفيس

ش.م.م بشريك جحيد
برأس ال إأت اعي قدره : 

22.222.22  سرهم
الحي الصناعي : 5-3 مراكش سيدي 

غانم
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)3 )سبت 29)
 222،)ت ت املصاسقة باإلأ اع عل4)

املقت2حات اآلتية):
إ 4) للشركة  اإلأت اعي  املقر  نقل 
شارع مح د) أ  رقم  (: التا ي) العنوان 

الداسس الحي الصناعي ايت ملول
تحديث القوانين.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نوف 29) ( 2 اإلبتدائية بانزكان بتاريخ)
 222)تحت عدس رقم)2523 / 222.

مقتطف قصد اإلشهار

450 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL
 APPT N°  AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR
TEL(:(06.11.82.46.25
FIX(:(05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE. HA EQUIPEMENTS
 BUREAUTIQUE ET

SCOLAIRE
بتاريخ) عرفي  عقد   ب قت�شى 

7 )نوف 29) 222،)تم إقرار ما يلي):
محل) من  الشركة  مقر  تحويل 
تجاري رقم) 3)شارع االمل انزا اكاسير)
بلوك ب) (237 )رقم) ( إ 4 محل تجاري)

حي الهدى أكاسير.

ستور) للديد  جالتوقيع  التديي2 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  اح د 

.J3522 7

باملحك ة) تم  القانوني:) اإليداع 

سيد 29) ( 2 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت عدس رقم)27656 .

451 P

شركة شيري كواليتي ماروك
ش.م.م. بشريك جحيد

برأس ال إأت اعي قدره : 

22.222.22  سرهم

بلوك  رقم 77 حي العرب أزرج ايت 

ملول انزكان

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

 26 بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 

املصاسقة) ت ت  أغدطس) 222،)

باإلأ اع عل4 املقت2حات اآلتية):

إ 4) للشركة  اإلأت اعي  املقر  نقل 

العنوان التا ي):)الشقة رقم) )الطابق)

امر�شي بلوك أ رقم)273)تجزئة أسمين)

ايت ملول).

تحديث القوانين.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سيد 29) (2 بانزكان بتاريخ) اإلبتدائية 

 222)تحت عدس رقم)2625/ 222.
مقتطف قصد اإلشهار

452 P

McSPORT شركة
اقامة 5 محل رقم 87 بطابق الدفلي 

مشرجع ال29كة حي الصناعي اكاسير

العاسي) غي2  العام  الج ع  خالل 

املنعقد يوم)23)نون29) 222)تم اتخاذ)

القرار بشان التغيي2ات التالية)):)

 )-)تغيي2 رأس ال الشركة):

إ 4) سرهم  (22.222.22 من)

22.222.22 )سرهم

الشركاء) حصة  تصبح  جهكذا 

الشكل) عل4  مقد ة  حصة)) ( 222

التا ي):

الديد مح د حيجوب)622)حصة

 622 حيجوب) يوسف  الديد 

حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية اكاسير بتاريخ) 2/222 /27 

تحت رقم)5 276 .
453 P

 STE » BOUBASSE
 SERVICES »

SARL
RC(N°3091-TAROUDANT
 ICE((:001606719000091

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)24)سيد 29)
 222)اتفق شركاء)الشركة باإلأ اع)

عل4 ما يلي):
من) الشركة  رأس ال  زياسة 

22222 )سرهم إ 4)522222 سرهم.)
تحيين القانون امسا�شي للشركة

بكتابة) القانوني  اإليـــــداع  ثم 
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 29) 222  (22 بتارجسانت بتاريخ)

تحت رقم):2227.
454 P

 DBSTELECOM
 SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية
العام) الج ع  ب قت�شى 
في) 2/222 /22  املؤرخ  االستثنائي 

قررمداه وا الشركة ما يلي):)
الشركة) رأس ال  من  الرفع  (– ( 
إ 4) سرهم  ( 22.222.22 من)
بإضافة) سرهم  ( .222.222.22
رأس ال) ا 4  سرهم  (222.222.22
(: التا ي) الشكل  عل4  الشركة.)
باملقاصة) سرهم  (422.222.22
للشركاء الجاري  الحداب   مع 

)ج)522.222,22)سرهم نقدا.
االسا�شي) القانون  تعديل  (- (2

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) بتاريخ) 2/222 /23) باكاسير 

رقم)27532 .
للخالصة ج التذكي2)

455 P
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 H2E TRAVAUX

SARL

رأس الها : 2.222.222.22 سرهم

مقرها االأت اعي : شقة رقم 25 

بالطابق الثاني ع ارة  C24 الوفاق 

بندركاج اكاسير

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

 222/  /7 )باكاسير).)قرر مداه و)

الشركة ما يلي):)

بقي ة) الرأس ال  من  الرفع 

322.222.22. )سرهم ليصبح كالتا ي)

بين) مقدم  سرهم  (2.222.222.22

أوهري) ,حدن  كالتا ي),) الشريكين 

لحدن) ج  سرهم,) ( .222.222.22

عبيدي)222.222.22. )سرهم.

تعديل القانون االسا�شي للشركة).

بكتابة) القانوني  االيداع  ثم 

التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

تحت) بتاريخ) 2/222 /23) باكاسير 

رقم)27542 . 

456 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°2  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

25.28.23.28.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE GRA COM

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

2/2225 /2 ،)تم إقرار ما يلي):

من) الشركة  املال  رأس  زياسة 

22.222.22 )إ 4)422.222.22)سرهم.

كرنة) بشرى  الديدة  تعيين 

ك دي2ة للشركة.

التوقيع للديدة بشرى كرنة.)

باملحك ة) تم  القانوني  اإليداع  (-

التجارية مكاسير بتاريخ)22/23/2226 

تحت رقم635 . 

457 P

 STE ELECTRICITY POWER
 SOLUTIONS

SARL AU
الزياسة في رأس ال الشركة

ب قت�شى قرار غي2 عاسي للشريك)
لقد) الوحيد مؤرخ في) 222/  /22)

تقرر مايلي):
من) الشركة  رأس ال  رفع  (-
 7.222.222,22 إ 4) (3.22.222,22
حصة أديدة) (42.222 بخلق) سرهم 

من فئة)22 )سرهم للحصة.
امسا�شي) القانون  تحديت  (-

للشركة.
-تخويل صالحيات

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية إلنزكان يوم) 2/222 /22 

تحت عدس2622.
458 P

شركة انمبريموري بابيتوري 
تامونت 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها 362222.22 سرهم 

املقر االأت اعي : رقم 5  مكرر بلوك 
ف 6  حي الداخلة اكاسير 

ب قت�شى عقد عرفي موقع بتاريخ)
 222/  /2 )املسجل باكاسير بتاريخ)
عنه ترتب  جالذي  (22/  /222  

ما يلي):
الزياسة في الرأس ال االأت اعي):)

االأت اعي) الراس ال  في  الزياسة 
للشركاء) أاري  بحداب  للشركة 
ا 4) سرهم  (362.222.22 من)

222.222.22. )سرهم.)
باملحك ة) (: القانوني) اإليداع  (*
  27675 التجارية باكاسير تحت رقم)

بتاريخ) 2/222 /3  .
459 P

شركة ستروا
رأس مالها 222.222.  سرهم

36 بلوك ج شقة 2 الطابق الثالث 
حي الهدى أكاسير

شركة) شركاء) قرار  ب قت�شى 
STROAاملعاسل للج ع العام) ست2جا)
22)سيد 29) االستثنائي املؤرخ بتاريخ)

2222)تقرر ما يلي):

من) الشركة  رأس ال  من  الرفع 

 2.522.222 إ 4) سرهم  ( .222.222

الحداب) ب قاصة  سلك  ج  سرهم 

في) ست2جا  شركة  لشركاء) الجاري 

جكدلك) سرهم  ( .522.222 حدجس)

بخلق)5222 )حصة أديدة من فئة)

سرهم للحصة الواحدة ي لكها) ( 22

كل من)):

اسري�شي)) ع راني  بشرى  الديدة 

7522)حصة

 7522 هللا) عبد  بطاش  الديد 

حصة.

تعديل الفصول)6)ج)7)من القانون)

امسا�شي للشركة.

تحيين القانون االسا�شي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2222 سيد 29) ( 5 بتاريخ) بأكاسير 

تحت رقم):)27482 .

460 P

 TARDA DE TRAVAUX شركة

DIVERS
ش.م.م. 

شارع 22 غشت رقم 56  اكفاي 

تارجسانت. 

السجل التجاري رقم 622  

تارجسانت.

- الزياسة في رأس ال الشركة
- تحيين النظام االسا�شي.

ملحضر) عرفي  عقد  ب قت�شى 

الج عية العامة غي2 العاسية لشركة)

 TARDA DE TRAVAUX DIVERS

نون29) 222  (22 بتاريخ) ش.م.م.)

مسجل بتارجسانت)27)سيد 29) 222

تم االتفاق جالت2ا�شي عل4 مايلي):

رفع رأس ال الشركة ب بلغ قدره)

222.222,22)سرهم نقدا.

للشركة) الحا ي  الرأس ال 

822.222,22)سرهم.

للشركة) الجديد  الرأس ال 

222.222,22. )سرهم.

تحيين النظام امسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

لتارجسانت بتاريخ):3 )سيد 29) 222

تحت رقم):)22 2.

461 P

شركة دار سوس للنشر والتوزيع

ش.م.م بشريك جحيد

برأس ال إأت اعي قدره : 

422.222.22 سرهم

املقر اإلأت اعي : رقم 2  شارع 

فرحات حشاس حي القدس اكاسير 

الزياسة في الرأس ال

العام) الج ع  ملحضر  تبعا 

اإلستثنائي املؤرخ باكاسير في يوم فاتح)

نوف 29) 222،)تقرر ما يلي):

قرر) (: الرأس ال) في  الزياسة 

رأس ال) في  الزياسة  الوحيد  الشريك 

سرهم) (2.222.222.22 الشركة ب بلغ)

إ 4) سرهم  (422.222.22 من) لرفعه 

بخلق) جذلك  سرهم  (2.622.222.22

أديدة) إأت اعية  حصة  (22.222

22 )سرهم للحصة الواحدة) من فئة)

جذلك عن طريق):

الجاري) الحداب  مع  املقاصة 

 72.222.22 ب بلغ) الوحيد  للشريك 

سرهم.

ب بلغ) املؤألة  امرباح  إسماج 

32.222.22 .2)سرهم.

تحيين القانون االسا�شي للشركة)

التغيي2ات) مع  منسج ا  ليكون 

الدابقة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

باكاسير بتاريخ)2 )نوف 29 222)تحت)

رقم)27222 .

462 P
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 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب اسحلي للخ29ة جاإلستشارة

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

 CONSEIL

  AV. MLY ISMAIL IMM DAR ILLIGH 3EME

ETAGE N°3 4 NAHDA AGADIR

 STE SMART CONSTRUCTA
CITY

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : DOUAR
 INHTARNECOMMUNE

 INCHADNE CAIDAT BELFAA
CHOUKA AIT BAHA

 الرفع من الرأس ال اإلأت اعي
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

بتاريخ)6 )نوف 29) 222)تقررما يلي):
الرفع من الرأس ال اإلأت اعي من)
22.222.22 )سرهم إ 4)522.222.22 
سرهم جذلك بدفع مبلغ)422.222.22 
البنكي) الحداب  في  نقدا  سرهم 

للشركة.
6)ج7)من القانون) تعديل املاستين)

امسا�شي.
تحيين))القانون امسا�شي الجديد.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
فاتح) بتاريخ  بانزكان  اإلبتدائية 

سيد 29) 222)تحت رقم)2553.
للخالصة جالبيان

الحدين اسحلي

463 P

 IDAOUSSEMLAL شركة
 CASH
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
الرأس ال االأت اعي : 22.222,22  

سرهم
املقر االأت اعي : أ عة اساج س الل 

تزجغران تزنيت
تأسيس فرع

العام) الج ع  ب قت�شى  (. 
شركة) لشركاء) االستثنائي 
 IDAOUSSEMLAL CASH SARL

بتاريخ)24)نون29 222)،)تقرر ما يلي):

ايغرم) ب ركز  للشركة  فرع  فتح 

تارجسانت

الرحيم) عبد  الديد  تعيين 

الناصري مدي2ا للفرع.

2.)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط باملحك ة االبتدائية بتزنيت)

(: رقم) تحت  نون29) 222) (25 بتاريخ)

.842/222 

464 P

 STE G.C.M CASH
SARL AU

RC N°7827

بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

محضر) جضع  تم  (22/  /222 

الخصائص) يح ل  العام  الج ع 

التالية):

في) للشركة  أديد  فرع  تاسيس 

 47 ع ارة) رقم) 2) :محل  العنوان)

إقامة سارنا أسرار تيكوين أكاسير.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم)) بتارجسانت  االبتدائية  املحك ة 

 2/222 /22)تحت رقم) 2/ 222.

465 P

 TECHNO EMBALLE شركة
ش.م.م

الج ع) محضر  ب قت�شى 

بتاريخ مؤرخ  العاسي  الغي2   العام 

 TECHNO(:(22)نون29) 222،)للشركة

ذات مدؤجلية محدجسة.) (EMBALLE

تقرر سرهم  (522.222,22  رأس الها)

ما يلي):

انشاء)فرع للشركة برقم)5 )زنقة)

بيوكرى) التوامة  حي  بيبي  سيدي 

اشتوكة ايت بها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لل حك ة االبتدائية بإنزكان)

(: رقم) تحت  بتاريخ 2/222 /4 )

.2657

466 P

 MAROC VARIATION
METTALIQUE

SARL 
 MAROC شركة) شركاء) إأت ع 
 VARIATION METTALIQUE SARL
بتاريخ) عاسي  غي2  عام  اأت اع  في 
باإلأ اع) اتخذجا  نوف 29 222) ( 3

القرارات التالية:
املدي2) الشريك  جفاة  تاكيد  (1-  

املرحوم مح د الرزاني.
اإلرث) طريق  عن  التنازل  (2-  
مح د) املرحوم  أنصبة  جتخصيص 

الرزاني لصالح جرثته،
أديد:) مشارك  مدي2  تعيين  (3-  

الديد جليد الرزاني.
رأس) أرباع  ثالثة  عن  -4اإلفراج   

املال.
جتحديث) الندبي  التعديل  (5-  

امنظ ة.
القانوني) اإليداع  ثم  (: اإليداع)
  2 باملحك ة التجارية باكاسير بتاريخ)

سيد 29 222)تحت رقم27664 .
467 P

 STE TELKAID TRANS شركة
SARL ش. م. م

إضافة نشاط أديد للشركة
ب قت�شى محضرالج عية العامة)
 27/ 2/222 (: بتاريخ) االستثنائية 

تقرر ما يلي):)
إضافة نشاط أديد للشركة):

-)تصدير الفواكه جالخضر.
القانوني) امللف  إيداع  تم  (- (2
االبتدائية) املحك ة  لدى  للشركة 
بتاريخ) (2654 رقم) تحت  النزكان 

. 4/ 2/222 
468 P

 HEALTH FARMS شركة
ش.م.م.ش.ج. 

تجزئة االمل تجزئة رقم 252 
تارجسانت. 

السجل التجاري رقم 6783 
تارجسانت.
املوضوع 

- زياسة نشاط من اهداف الشركة.
-تحيين النظام االسا�شي.

ملحضر) عرفي  عقد  ب قت�شى 
الج عية العامة غي2 العاسية لشركة

HEALTH FARMS)ش.م.م.ش.ج

تم االتفاق) مارس) 222) ( 3 بتاريخ)  
جالت2ا�شي عل4 مايلي):

أهداف) من  مفاجض  زياسة  (-
الشركة.

-)تحيين النظام امسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
غشت 222  (24: بتاريخ) تارجسانت 

تحت رقم):)4 8 .
469 P

 STE CENT POUR CENT
 CROUSTI POULET

 ORIGINAL
املقر ا الأت اعي : شا ر ع الحا ج 

مدعوس الوفقاجي ع ا رة 7 ر قم 22 
حي الدال م أ كاسير 

السجل التجا ري : 2 466
شركة ذات املدؤجلية محدجس ة 

رأس ا لها 222 22  س رهم
العام)) الج ع  محضر  ب قت�شى 
نون29) (25 االستثنائي املنعقد بتا ريخ)
عل4 الشركة  شركاء) اتفق  (222  

ما يلي):
تغيي2 اسم الشر كة باسم كر جستي)

بو  ي.))
يدرا) أيت  أ ال  الديد  تعين 

ك دي2 للشر كة)
تحيين القانو ن امسا�شي للشركة))
بكتابة) القانوني  اإليـــــداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
باكاسير بتاريخ)2 )سيد 29) 222))رقم)

 27658
470 P

 STE » INSTITUT
 MAROCAIN PRIVE

 D’INFORMATIQUES
 ET METIERS DE
L’ENTREPRISE»

SARL AU
 SIEGE(SOCIAL : LOT(ISSAM

 SOUFIA(N°65 ROUTE
 .ESSMARA LAAYOUNE

RC(N° 37655
بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
محضر) جضع  تم  (26/ 2/222 
الخصائص) يح ل  العام  الج ع 

التالية):



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25320

من) الشركة  تد ية  تغيي2 
 INSTITUT MAROCAIN(«
 PRIVE D’INFORMATIQUES ET
(» (METIERS DE L’ENTREPRISE
 INSTITUT IMAPIME DE LA (« ا 4)

(»(GESTION ET SANTE PRIVE
.SARL AU

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بالعيون) االبتدائية  املحك ة 
رقم) تحت  يـوم) 2/222 /3 )

. 3825/222 
471 P

STE O TULIPE
الجريدة) في  جقع  خطا  استدراك 

الرس ية عدس5682 .
......................................................
............................................................
أ يع) تفويت  تم  ( (: من) ( بدال)
هللا-) عبد  اصبان  الديد  حصص 

لصالح الديد عاسل بابا ناس.
.....................................................
...........................................................

أ يع) تفويت  تم  (: ب) يعوض 
هللا-) عبد  اصبان  الديد  حصص 
لصالح الديد عبد العزيز بوتفنزجت.
.....................................................
..........................................................

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
  26844 التجارية باكاسير تحت رقم)

سجل تجاري رقم)43527.
472 P

 STE AINOUB LOGISTIC
SARL AU

التصفية النهائية
ب قت�شى عقد عرفي محرر بأكاسير)
ت ت) للشركة  نون29) 222) (22 يوم)

التغيي2ات التالية):
لشركة) النهائية  التصفية  (-

 .AINOUB LOGISTIC SARL AU
السجل) عل4  النهائي  التشطيب  (-

التجاري للشركة بانتهاء)التصفية.)
ذمة املصفي الديد رشيد) ابراء) (-

بونية.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية بأكاسير،)
تحت رقم) سيد 29) 222) (22 بتاريخ)

. 27634
473 P

 TAGRATRAV
Sarl

السجل التجاري عدس  32 
رقم 662حي النصر 2 طاطا

الج ع) محضر  ب قت�شى  (1-
بتاريخ) طاطا  في  أالستثنائي  العام 

 222/  /24)تقرر مايلي):
الشركة) رأس ال  في  *الزياسة 
سرهم)) الف  تدعون  قدره  ب ا 
422222,22)سرهم))من)22.222.22  
سرهم ليصبح)522.222,22)سرهم عن)

طريق املداه ة نقدا من الشركاء.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بتاريخ) بطاطا.) االبتدائية  املحك ة 
 222/  /26)تحت رقم) 22/222 .
474 P

ALKIADA PRIVE
شركة تضامنية .  : الشكل القانوني 

للشركة 
رأس ال الشركة : 22222  سرهم

املقر االأت اعي لشركة : حي االساري 
رقم 55 اسا اسا زاك

رقم السجل التجاري : 737 
تعين مدي2

تفويت حصص 
الحصص) بيع  عقد   ب قت�شى 
االستثنائي) العام  الج ع  جمحضر 
املؤرخ في)32)غشت) 222)تقرر مايلي):

تفويت الحصص):
لديدة) حصص  (322 تفويت)
الديدة) لفائدة  الشيخ  بن  خديجة 

اغراس احدان.
لديدة) حصص  (322 تفويت)
الديدة) لفائدة  الشيخ  بن  خديجة 

اجسموك م اسة.
م اسة) اجسموك  الديدة  تعين 
رقم) الوطنية  البطاقة  الحاملة 
غي2) ملدة  لشركة  مدي2ة  (JA42626

محدجسة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بكل يم)
رقم) تحت  (27/ 2/2222 بتاريخ)

222 /432
475 P

 EVANKA STYLEشركة
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
 28/22/222)تم تأسيس شركة ذات)
بالخصائص) املحدجسة  املدؤجلية 

التالية):)
EVANKA STYLE(:(التد ية

بيع بالتقديط جالج لة) (- الهدف)
املالبس الجاهزة

التصدير جاالستي2اس
رأس ال املج وعة)):)22.222.22  

سرهم
MR MESSHIK AMINE(:(2املدي

تيفاجين) ع ارة  (: االأت اعي) املقر 
E2)متجر رقم)A4)شارع املقاجمة زنقة)

جاس زيز الحي الصناعي اكاسير)
املدة)):)22)سنة

اإليداع القانوني):
باكاسير) التجارية  باملحك ة  تم 
رقم) تحت  نون29 222) (22 بتاريخ)

 27444
التقيد بالسجل التجاري):)

باكاسير) التجارية  باملحك ة  تم 
رقم) تحت  نون29 222) (22 بتاريخ)

42655
476 P

 STE TRANS BOUNAHD
SARL AU

ICE((:(002978777000086
تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 

ذات شريك جحيد
ب قت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (22/ 2/222 
شريك) ذات  املدؤجلية  محدجسة 

جحيد ذات الخصائص التالية):
 STE TRANS (: التد ية)

»(BOUNAHD«(Sarl(AU

الزيتون) حي  (: االأت اعي) -املقر 

القليعة ايت ملول.

لحداب) البضائع  نقل  (: -الهدف)

الغي2.

االأت اعي.22222   -الرأس ال 

سرهم.

-التديي2):التهامي بقا ي.

-املدة):)22)سنة.

-الدنة املالية):)فاتح يناير حتى) 3 

سيد 29).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

رقم) 266  تحت  بانزكان  التجاري 

السجل) رقم  بتاريخ) 2/222 /5 )

التجاري)24227.

477 P

STE. TLR TRADING

SARL AU

 25 ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

نوف 29) 222،)فقد تم إنشاء)شركة)

ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي تح ل)

الخصائص التالية):

 TLR TRADING SARL(:(التد ية

.AU

الهدف اإلأت اعي):)

استي2اس جتصدير.

ع ليات تجارية.

  22.222 (: الشركة) رأس ال 

سرهم.

املقر اإلأت اعي):)إقامة)))))نوهام،)

ع ارة رقم)4 ،)تابريكت سال.

مجة الشركة):)22)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

الديد) تعيين  تم  (: التديي2)

للشركة. ك دي2  الطيب  الشبيهي 

املحك ة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 29) (25 بتاريخ) بدال  اإلبتدائية 

 222)تحت رقم)37867.
)مقتطف جبيان

478 P
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SOCIETE SALSUL

SARL AU

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ في)))27 

أكتوبر) 222،)فقد تم إنشاء)شركة)

جالشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الخصائص) تح ل  جالتي  الوحيد 

التالية):

.SALSUL SARL AU(:(التد ية

الهدف اإلأت اعي):)

التغذية،) مواس  في  الج لة  تجارة 

املشرجبات جالتبغ.

رأس ال الشركة):)2.222 )سرهم.

املقر اإلأت اعي):)28،)شارع موالي)

حدان) (، 2 رقم) شقة  إس اعيل،)

الرباط.

مدة الشركة):)22)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

تم تعيين الديد مح د) (: التديي2)

سليم ك دي2 للشركة.

تم اإليداع القانوني:)لدى املحك ة)

سيد 29) ( 5 بتاريخ) بدال  اإلبتدائية 

 222)تحت رقم)6 227 .
)مقتطف جبيان

479 P

 LA MAROCAINE DES

TRADUCTIONS

فسخ مدبق للشركة
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

بتاريخ)2 )يونيو) 222)الوحيد ما يلي:)

فسخ مدبق للشركة.

الديد) للشركة  مصفي  تعيين 

موالي املهدي امطل�شي.

تعيين مقر التصفية بالدارالبيضاء)

البيضاء)32)شارع لالالياقوت الطابق)

الخامس شقة س.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

يوليو) 222  ( 3 في) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)786643.

480 P

 GOONDY
SARL

 SIEGE(SOCIAL : 57 BD(JININE
 LOT RATC EL QODS SIDI
BERNOUSSI CASABLANCA

طريق) عن  حصة  (522 تفويت)
 PIERRE PHILIPPE الديد)
 GREGORY الديد) إ 4  (BRUNET
أصبحت) جبالتا ي  (FERNANDEZ
مع) جحيد  شريك  ذات  الشركة 
املدي2) طرف  من  الوحيد  اإلمضاء)

الوحيد.
من) ( 2 (،7 (،6 (،4 املاسة) تعديل 

القانون امسا�شي.
العنوان) إ 4  الشركة  تحويل  تم 
 LOTISSEMENT الجديد)

.YACSSOUR RUE 22 N° 2BIS
 PIERRE الديد) إستقالة 
منصبه) من  (PHILIPPE BRUNET
الديد) أديد  مدي2  جتعيين  ك دي2 

.GREGORY FERNANDEZ
تحديث النظام امسا�شي.

للشركة) القانوني:) اإليداع  نفد 
بالدارالبيضاء) التجارية  باملحك ة 
بتاريخ فاتح سيد 29) 222)تحت رقم)

.822644
481 P

LE RITUEL PRIVE
رأس ال الشركة : 322.222.22 

سرهم
الشكل القانوني : شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات شريك 
جاحد

املقر اإلأت اعي : 45 زنقة عبد القاسر 
مفتكر طابق 2 رقم 4 الدارالبيضاء
رقم السجل التجاري : 423623

زياسة في رأس ال الشركة
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) سبت 29) 222) (2 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم  (222.222.22
22.222.22 )سرهم إ 4)322.222.22 
سرهم عن طريق رفع القي ة اإلس ية)

لألسهم املوأوسة.

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع 

 8 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

سيد 29) 222)تحت رقم)42446.

482 P

ME TRADING AGENCY
SARL AU

الرأس ال اإلأت اعي : 22.222.22  

سرهم

املقر الرئي�شي : 8  شارع غرناطة 

الطابق الثاني رقم 6 الدارالبيضاء

حل مدبق للشركة
إخالء طرف املداعدين في التديي2

تعيين مأمور التصفية جتحديد مقر 
التصفية

الصالحيات  املفوضة
في) املؤرخة  القرارات  ب قت�شى 

الوحيد) للشريك  (،2222 أكتوبر) (5

 ME TRADING AGENCY لشركة)

املدؤجلية) ذات  شركة  (SARL AU

الوحيد،) الشريك  ذات  املحدجسة 
رأس الها)22.222.22 )سرهم جمقرها)
زنقة) ( 8 بالدارالبيضاء) اإلأت اعي 

6)قرر ما) غرناطة الطابق الثاني رقم)

يلي):

الحل املدبق للشركة جذلك جفقا)

للتنظي ات القانونية جالفصل) 25  

من قانون االلتزامات جالعقوس.

للديد) جنهائي  تام  طرف  إخالء)

ك دي2) مهامه  من  شالل  خليل 

للشركة.
تعيين الديد خليل شالل ك أمور)

 ME TRADING لشركة) التصفية 

املدؤجلية) ذات  شركة  (AGENCY

املحدجسة ذات الشريك الوحيد.

التصفية) مقر  تحديد 

غرناطة  زنقة    8 بالدارالبيضاء)

الطابق الثاني رقم 6 .

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

التجارية) باملحك ة  الضبط 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)2 )مارس) 222 

تحت رقم)762482.
ملخص قصد النشر

483 P

FRIGUI BETON
تفويت حصص

استقالة املدي2 الوحيد
تعيين مدي2 جحيد أديد

مصاسقة عل4 القوانين امساسية 
الجديدة

حصص) تفويت  عقد  ب قت�شى 
بتاريخ)28)أكتوبر) 222)فوت الديد)
حصة) ( 222 فريكي) زكرياء) مح د 

لفائدة الديد مراس مديلك.
بالج ع) الوحيد  الشريك  صاسق 
العام اإلبتدائي املنعقد في)28)أكتوبر)

 222)عل4 ما يلي):
امتالك كافة الحصص من طرف)
الشريك الوحيد الديد مراس مدليك.
الديد) الوحيد  املدي2  استقالة 

مح د زكرياء)فريكي.
الجديد) الوحيد  املدي2  تعيين 

الديد مراس مدليك.
مصاسقة عل4 القوانين امساسية)

الجديدة.
تم اإليداع القانوني):)لدى املحك ة)
 2 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

نوف 29) 222)تحت رقم)722444.
484 P

THAI CORNER
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
أنجزت القوانين) سبت 29) 222،) (22
الخصائص) ذات  لشركة  امساسية 

التالية):
.THAI CORNER(:(االسم

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.

املوضوع):)
م ول الحفالت.

شارع) (4 2 (: اإلأت اعي) املقر 
الزرقطوني إقامة ح د الطابق امجل)

رقم) .
الرأس ال):)حدس رأس ال الشركة)
ب) مقد ة  22.222.22 سرهم  في)
سرهم) ( 22.22 بقي ة) حصة  ( 222
بالكامل) جمكتتبة  محررة  للحصة 
لفائدة الشريك الوحيد الديد مكوار)

أمين.
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مكوار) الديد  عين  (: التديي2)
أمين ك دي2 جحيد للشركة ملدة غي2)

محدجسة.
تم اإليداع القانوني):)لدى املحك ة)
التجارية بالدارالبيضاء)في)2 )نوف 29)

 222)تحت رقم)722643.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)855 52.
485 P

بارما مطبخ
ش.ذ.م.م بشريك منفرس

تقليص جتحديد موضوع الشركة
في) املؤرخة  القرارات  بواسطة 
املنفد) املدي2  قرر  يونيو) 222،) (2 
لشركة بارما مطبخ ش.ذ.م.م بشريك)
منفرس رأس الها)22.222.22 )سرهم،)
مقرها امسا�شي بخريبكة شارع عبد)
متجر) الفتح  تجزئة  بوعبيد  الرحيم 
السجل) في  مسجلة  (، 222 رقم)

التجاري تحت رقم) 3.82.
تقليص املهن التالية من موضوع)

الشركة.
جتحديده) جالتصدير  االستي2اس  (
متاأرة جتجهيز اآلثاث) في بيع،)صنع،)
تعديل) تم  جبالتا ي  جاملطبخ  املنز ي 

البند الثالث من قانون الشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  نفد 
7)سيد 29) التجارية بالدارالبيضاء)في)

 222تحت رقم)523.
اإلسارة
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SOUIRI DESIGNS
شركة محدجسة املدؤجلية بشريك 

جحيد
رأس الها : 2.222.22  سرهم
مقرها اإلأت اعي : 52 شارع 

الزرقطوني إقامة الزهور طابق 2 
شقة 26 الدارالبيضاء

س.ت : الدارالبيضاء رقم282257
حل مدبق للشركة

ب وأب محضر الشريك الوحيد)
املؤرخ) (SOUIRI DESIGNS لشركة)
أكتوبر) بتاريخ) 3) بالدارالبيضاء)

 222،)تقرر ما يلي):

الحل املدبق للشركة.
تعيين الشريكة الوحيدة الديدة)
باكاسير) الداكنة  الصويري  مريم 
الخامس) مح د  شارع  أركانة  فندق 
ك صفية للشركة ك ا تم اختيار املقر)

اإلأت اعي ك قر للتصفية.
إستقالة املدي2ة الوحيدة.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
24)نوف 29) 222  بالدارالبيضاء)يوم)

تحت رقم)532 82.
عن املدتلخص جالبيانات

املصفية

487 P

SOLUDIA MAGHREB
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 7.222.222.22 سرهم

مقر الشركة : سال، زاجية شارع فاس 
جشارع املقاجمة 

س.ت : سال رقم 3425
ت.ج : رقم 23365522

ت.م لل قاجلة 222278438222272
تحويل الشركة إ 4 شركة مداه ة

العاسي) غي2  العام  الج ع  قام 
للشركاء) أكتوبر) 222) ( 8 املؤرخ في)
(،SOLUDIA MAGHREB(في الشركة
الكائن) املدؤجلية  محدجسة  شركة 
شارع) زاجية  بدال  اإلأت اعي  مقرها 

فاس جشارع املقاجمة،)ب ا يلي):
املفوض) تقرير  عل4  املوافقة 

بالتحويل.)
من) (87 املاسة) ملقتضيات  تطبيقا 
القانون رقم)96-5)املتعلق بالشركات)
36)من القانون رقم) التجارية جاملاسة)
95-17)قرر تحويل الشركة إ 4 شركة)

مداه ة.
الجديد) امسا�شي  النظام  اعت اس 

إ 4 شركة مداه ة.
معاينة نهاية مهام مدي2 الشركة)

الديد عبد العزيز رزقاجي.
تعيين بصفة متصرفين،)ملدة ثالث)
انعقاس) عند  ستنتهي  التي  سنوات،)
الج ع العام))العاسي املدعو للبت في)

حدابات الدنة املالية)2223.

رزقاجي)) العزيز  عبد  الديد 

ABDELAZIZ RAZKAOUI)،)املزساس)

في)263 )بديدي عي�شى بن علي فقيه)

بن صالح جالداكن بت ارة،)3 )س زنقة)

ملوية تجزئة بيتهوفن)2222 )الرمال)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الذهبية،)

.I 2 787(الوطنية رقم

 FAROUK الزين) فرجق  الديد 

  275 سيد 29) ( 2 املزساس في) (،ZINE

بطريق) جالداكن  بالدارالبيضاء،)

حدين،) زين  فيال  (7 كلم) مكناس 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BE67822 (رقم

 SOPHIA الزين) صوفية  الديدة 

  282 نوف 29) (27 املزساسة في) (ZINE

بطريق) جالداكنة  بالدارالبيضاء،)

حدين،) زين  فيال  (7 كلم) مكناس 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
.BL22442(رقم

الحدابات،) مفوض  مهام  تأكيد 

(،DIRECTS CONSEILS MAROC

قبل) من  قانونية  بصفة  امل ثل 

العراقي) الوهاب  عبد  الديد 

خبي2) (ABDELOUHAB  LARAKI

 28 بالدارالبيضاء،) الحدابات  في 

بالطو) سنت2  زجريخ  الوازيس  طريق 

بالندبة لل دة) الطابق الرابع،) ب43)

التي) املتبقية في الجريان من جكالته،)

العام) الج ع  انعقاس  عند  ستنتهي 

حدابات) في  سيبت  الذي  العاسي 

الدنة املالية)2222.

للشركة) النهائي  التحويل  معاينة 

إ 4 شركة مداه ة.

  8 قام مجلس اإلسارة املؤرخ في)

عبد) الديد  بتعيين  أكتوبر) 222)

مدير) رئيس  بصفته  رزقاجي  العزيز 

عام ملدة مهامه ك تصرف.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بدال في)

3)سيد 29) 222،)تحت رقم)37556.
)عن موأز جبيان

الرئيس مدير عام عبد العزيززرقاجي

)يليه التوقيع)
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DIRECTS CONSEILS

MAROC

شركة خ29ة الحدابات جالتدقيق 

جاإلستشارة

الدارالبيضاء، 28)طريق الوازيس)

زجريخ سنت2 بالطو ب43)الطابق)

الرابع

SOLUDIA MAGHREB
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 7.222.222.22 سرهم

مقر الشركة : سال، زاجية شارع فاس 

جشارع املقاجمة 

س.ت : سال رقم 3425

ت.ج : رقم 23365522

ت.م لل قاجلة 222278438222272

ت ديد غرض الشركة
العاسي) غي2  العام  الج ع  قام 

للشركاء) سبت 29) 222) (2 املؤرخ في)

(،SOLUDIA MAGHREB(في الشركة

رأس الها) املدؤجلية  محدجسة  شركة 

إ 4) مجزأ  سرهم  ( 7.222.222.22

حصة تابعة للشركة بقي ة) ( 7222

222.22 )سرهم لكل) إس ية من فئة)

اإلأت اعي) مقرها  جالكائن  حصة،)

جشارع) فاس  شارع  زاجية  بدال 

املقاجمة،)بقرار ت ديد غرض الشركة)

إ 4):

جتصدير) توزيع  استي2اس،) صنع،)

منتجات التج يل جمنتجات النظافة)

البدنية جاملبيدات الحيوية.

جتصدير) توزيع  استي2اس،) صنع،)

امأهزة الطبية جاملك الت الغذائية.

من) (3 البند) تعديل  (، جبالتا ي)

النظام امسا�شي.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بدال في)

3)سيد 29) 222،)تحت رقم)37555.
)عن موأز جبيان

اإلسارة املدي2ة

عبد العزيز زرقاجي

 SOLUDIA(يليه التوقيع جطابغ الشركة(

(MAGHREB
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DIRECTS CONSEILS

MAROC

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

شريك جحيد

رأس الها : 2.722,22 سرهم

مقر الشركة : الدارالبيضاء، 28 

طريق الوازيس زجريخ سنت2 بالطو)

ب43)الطابق الرابع

MERCIER CONSULTING
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 2.222.22  سرهم

مقر الشركة :  الدارالبيضاء شارع 

اللة الياقوت رقم 32 الطابق 

الخامس الشقة س

س.ت الدارالبيضاء، رقم 247725

ت.ج رقم 42445672

ت.م لل قاجلة : 

22 5 225 222282

قفل التصفية
مؤرخ) عرفي  عقد  ب وأب 

أكتوبر) ( 5 في) بالدارالبيضاء)

 MERCIER شركة) قررت  (،222 

محدجسة  شركة   CONSULTING

الكائن مقرها اإلأت اعي) املدؤجلية،)

الياقوت  اللة  شارع  بالدارالبيضاء 

رقم 32 الطابق الخامس الشقة س ما 

يلي :

املوافقة عل4 حداب التصفية.

القفل النهائي لتصفية الشركة.

جبدجن) الكامل  اإلبراء) منح 

مونيك) الديدة  لل صفية  تحفظ 

 MONIQUE ELISA مي2سيي) إليزا 

MERCIER)جإبرائها من مهامها.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت) سيد 29) 222،) (6 في) البيضاء)

رقم)823228.
)عن موأز جبيان

املصفية

مونيك إليزا مي2سيي

)يليه توقيع)
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 CHAMA AGRICOLE
MAROC

شركة محدجسة املدؤجلية بشريك 
جحيد

رأس الها : 522.222.22 سرهم
مقرها اإلأت اعي : املركب الصناعي 
غ.ف.ت.ص .م اجالس صالح تجزئة 
رقم 6  ، بوسكورة الدارالبيضاء
س.ت الدارالبيضاء رقم  35327

حل مدبق للشركة
الوحيد) الشريك  محضر  ب وأب 
 CHAMA AGRICOLE لشركة)
بالدارالبيضاء) املؤرخ  (MAROC
بتاريخ) 3)أكتوبر) 222،)تقرر ما يلي)):

الحل املدبق للشركة.
الديد) الوحيد  الشريك  تعيين 
الداكن) هللا،) عطا  بن  العزيز  عبد 
كولف) بوسكورة  بالدارالبيضاء)
الخضراء) ( املدينة) (،2 2 فيال) سيتي،)
ك صفي للشركة ك ا تم إختيار املقر)

اإلأت اعي ك قر للتصفية.
إستقالة املدي2 الوحيد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 29) ( 6 يوم) بالدارالبيضاء)

 222،)تحت رقم)824777.
عن املدتخلص جالبيانات

املصفي
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 KSBEN HOLDING
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

 CAPITAL(SOCIAL(:(245.283.500
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL(:(46(BOULEVARD
 ZERKTOUNI 3EME ETAGE APT N°6

CASABLANCA MAROC
IMMATRICULEE AU REGISTRE 

 DE COMMERCE DE CASABLANCA SOUS
LE N°52 423

املشت2ك) العام  الج ع  عل4  بناء)
قرر) سيد 29) 222،) (6 في) للشركة 

الشركاء)ما يلي):))
أسهم) شركة  إ 4  الشركة  تحويل 

مبدطة.
حصص) تحويل  من  التأكد 

الشركة إ 4 أسهم.

 KSBEN من) الشركة  اسم  تغيي2 
.VEPO HOLDING(4 إ(HOLDING

للنظام امسا�شي جاعت اس) تعديل 
قوانين أديدة.

من) النهائي  االنتهاء) من  التأكد 
أسهم) شركة  إ 4  الشركة  تحول 

مبدطة.
التأكد))من انتهاء)تفويض املدي2ين)

نتيجة تحول الشركة.
رئيدا) بنيس  فريد  الديد  تعين 

للشركة.
 DIRECTS CONSEILS تعيين)
MAROC)م ثال بالديد مهدي بناني)

ك دقق حدابات.
تعيين مدقق املداه ات العينية.

العينية) املداه ة  عل4  املواقفة 
جتقيي ها.

زياسة رأس مال الشركة باملداه ة)
 245.326.322 ب بلغ) العينية 
سهم) (2.453.263 بإصدار) سرهم 
سرهم) ( 22 إس ية) بقي ة  أديدة 
الشركة) رأس ال  لينتقل  للدهم 
إ 4) سرهم  (245.283.522 من)

422.672.822)سرهم.
مشرجع) استك ال  من  التأكد 

الزياسة العينية بشكل نهائي.
من) (7 لل اسة) املقابل  جتعديل 

النظام امسا�شي للشركة.
باملحك ة) القانوني:) اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

سيد 29) 222)برقم)824223.
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شركة كوبارك لوزيغ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

الرأس ال اإلأت اعي : 22.222.22  
سرهم

املقر اإلأت اعي : شارع الوحدة 
الوطنية رقم 2  حي املوظفين أكاسير

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
لشركة) يونيو) 222) (32 في) املؤرخ 

كوبارك لوزيغ تقرر ما يلي):
للشركة) اإلأت اعي  املقر  تحويل 
بشارع) الكائن  الدابق  املقر  من 
الوحدة الوطنية رقم)2 )حي املوظفين)
أكاسير إ 4 العنوان الحا ي الكائن امللك)
الغابوي غابة مدكينة أ اعة أكاسير)

ع الة أكاسير إساجتنان.

 تعديل القانون امساس�شي للشركة
)البند رقم)4)املتعلقة باملقر اإلأت اعي).
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكاسير) التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 6 يوم)

. 27722
493 P

STE MANSIR MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : عبلة 5 -82 
كامب الغول أليز مراكش

السجل التجاري رقم :   267
االستثنائي) االقرار  ملحضر  تبعا 
سبت 29) (22 بتاريخ) الوحيد  للشريك 

 222)تم تقرير ما يلي):
عل4) االأت اعي  النشاط  تعديل 
باعت اس) املهنية  الضريبة  املدتوى 

االنشطة التالية جهي):
االستث ار املا ي.

جاسارة) املباني  جتاأي2  بيع  شراء)
االصول.

االسا�شي) القانون  في  التحديث 
للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية ب راكش)
رقم) تحت  نون29) 222،) (22 يوم)

. 32228
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CAREC AS
 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS
ALAMI SAAD

RUE IMAM ALI  ER ETAGE FES 6

STE GEO SERVICE 3A
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)22)نون29) 222):
فسخ) الوحيد  الشريك  قرر 
شركة) (GEO SERVICE 3A شركة)
بشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 
االأت اعي) الراس ال  ذات  جحيد 
االأت اعي) جمقرها  سرهم  ( 22.222
الكائن بفاس تجزئة بنيس طريق عين)

الد ن الطابق)2.
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تد ية الديد الوازاني الشاهدي)

التهامي ك صفي للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

سيد 29) ( 2 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222،)تحت رقم)5622.
للنشر جالبيان
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 STE WALID ALUMINIUM
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ) ( عرفي) عقد  ( ب قت�شى)
القانون) جضع  تم  نون29) 222،) (  

املدؤجلية)) ذات  لشركة  االسا�شي 

الوحيد) الشريك  جذات  محدجسة 

جذلك تحت املعطيات التالية):

 WALID شركة) (: التد ية)

.ALUMINIUM SARL AU

غرض الشركة ساخل املغرب):

أرضيات) أشغال نجارة االملنيوم،)

الخشب جتركيب جتدليم،)بيع جشراء.

االر�شي،) الطابق  محل  (: املقر)

ع ارة)7 ،)حي النهضة) )ت ارة.

ب) الشركة  مدة  ( حدست) (: املدة)

22)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
ب بلغ) حدس  (: الشركة) راس ال 

  222 ا 4) مقد ة  سرهم  ( 22.222

للواحدة،) سرهم  ( 22 ب) حصة 

مكتتبة،)محررة جموزعة كالتا ي):

  222 (.... الديد رشيد بوشتاجي)

حصة.

املج وع).........)222 )حصة.

التديي2):)تديي2 جحيد للشركة من)

طرف الديد رشيد بوشتاجي الحامل)

 QA57637 (: رقم) الوطنية  للبطاقة 

ملدة غي2 محدجسة.

لنظام) القانوني  االيداع  تم 

بت ارة) االبتدائية  باملحك ة  الشركة 

سيد 29) 222،) ( 3 بتاريخ) جذلك 

سجلت الشركة) (،6224 تحت الرقم)

رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

. 34823
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 STE DE DEVELOPPEMNT
 ET DE RESTAURATION

TOURISTIQUE
SARL

اغالق التصفية جتشطيب نهائي 
للشركة

العام) الج ع  ملحضر  تبعا 
 2 بتاريخ) باكاسير  املؤرخ  االستثنائي 
الشركة) الشركاء) قرر  نون29) 222،)
غيدتوراسيو) سج  أي  سيفلوب و 
رأس ال) ذات  ش.م.م.) توريدتيك،)
مقرها رقم) سرهم،) ( 22.222 يداجي)
 22 شارع) اكاسجر  سياحي  مج ع  (2 

أغدطس أكاسير ما يلي):
 قرر املجلس اغالق التصفية جتشطيب

نهائي للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بأكاسير))) التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ)6 )سيد 29)) 222،)تحت رقم))

. 27732
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شركة بادوج فزيون 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
  5 بتاريخ) مداجالتها  اثر  عل4 
سبت 29) 222)قررت الج عية العامة)
فزيون،) باسجج  لشركة  العاسية  غي2 
مقرها) جحيد،) شريك  ذات  ش.م.م.)
االأت اعي سجار العين سيدي بلقاسم)
التد ية ايت ملول مسجلة بالسجل)
التجاري باملحك ة االبتدائية بانزكان،)

تحت رقم)5325)ما يلي):
بعد) املصفي  تقرير  اعت اس 

الفحص.
الوسية) التصفية  اقفال  اعالن 

للشركة.
ابراء)ذمة املصفي.

الصالحيات) املصفي  تخويل 
االخي2ة) االأراءات  النجاز  الضرجرية 

الناتجة عن اقفال التصفية الوسية.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بانزكان)
في)8)أكتوبر) 222،)تحت رقم)3  2.
498 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAYAN  2 ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIB

الهاتف):)25.35.28.25.35

 STE FORTRA MED
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : سجار ظهر بونص 
بوحلو تازة

ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانون) جضع  تم  نون29) 222) (  
االسا�شي لشركة محدجسة املدؤجلية)

ذات الخصائص التالية):)
 STE FORTRA MED (: التد ية)

شركة محدجسة املدؤجلية.
الهدف):)أشغال غابوية،)بيع مواس)

البناء)بالتقديط
راس ال) حدس  (: الشركة) راس ال 
موزعة) سرهم  ( 22.222 في) الشركة 
ا 4)222 )حصة اأت اعية من قي ة)

22 )سرهم للفرس.
املدة):)حدست مدة الشركة في)22 

سنة ابتداء)من تاريخ تاسيدها.
مح د) الديد  عن  (: التديي2)
بونواعر مدي2ا للشركة مع تخويله كل)
الصالحيات للتصرف باسم الشركة.

:)سجار ظهر بونص) املقر االأت اعي)
بوحلو تازة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بتازة))) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم)) (،222 ( سيد 29) ( 2 يوم)

.633
499 P

فيجيكومبتا
مقرها):)عبد الكريم الحريزي)23)زنقة ابراهيم)

الع راجي الدارالبيضاء
الهاتف):)4 . 25.22.27.7

شركة أ.ب.ج املغرب
الزياسة في الراس ال

أكتوبر) بقرار استثنائي بتاريخ) 2)
فان الشريك الوحيد الديد) (،222 
املد اة) للشركة  الجعدي  هللا  عبد 
»أ.ب.ج املغرب«،)ش.ذ.م.م.م بشريك)
سرهم،) (322.222 راس الها) جحيد،)

الجيش) شارع  (5 االأت اعي) مقرها 

قرر) الدارالبيضاء،) (7 الطابق) امللكي 

الزياسة في الرأس ال بقي ة)522.222 

سرهم) (322.222 من) جرفعه  سرهم 

822.222)سرهم جذلك عن طريق) ا 4)

تعديل مع الحداب الجاري للشريك)

هذه الزياسة نتج عنها خلق) الوحيد،)

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (52222

مندوبة) حصص  الواحدة،) للحصة 

من) (6 الفصل) تغيي2  تم  جبهذا  اليه،)

قانون الشركة عل4 شكل التا ي):

سرهم) (822.222 أصبح الراس ال)

سوم) من  حصة  (8222 ا 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة مندوبة)

ا 4 الشريك الوحيد الديد عبد هللا)

الجعيدي.

تم جضع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحك ة التجارية بالدارالبيضاء)

رقم) تحت  نون29) 222،) (23 يوم)

.82 323
صح تلخيصا جاشارة)

فيجيكومبتا

500 P

STE VIRTUAL COFFEE

SARL

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

 22 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

أكتوبر) 222،)قررجا الشركاء)شركة)

 VIRTUAL املدؤجلية) محدجسة 

سرهم) ( 22.222 راس الها) (،COFFEE

 23 رقم) بفاس  االأت اعي،) جمقرها 

الدكارات،) (3 الج يل) املناخ  تجزئة 

عل4 تصفية حدابات الشركة جابراء)

مامور التصفية.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحك ة  الضبط 

2 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

.2 /5626

501 P



25325 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

 STE OR SHOPS
SARL

تاسيس شركة
جضع) نون29) 222) (25 بتاريخ) تم 
قانون منظم لشركة بامل يزات التالية):

 STE OR SHOPS(:(التد ية
املدؤجلية) ذات  ( شركة) (.SARL

املحدجسة.
الشكل القانوني):)شركة املدؤجلية)

املحدجسة.
الهدف):)متجر أغذية عامة،)تاأر)

جتوزيع املنتجات الغذائية.
ريحانة) اقامة  (: االأت اعي) املقر 
رقم)   املحل  االر�شي  الطابق  (2
ابراهيم) املدمى  املكان  اسفي  طريق 

جابراهيم مراكش.
في) حدس  (: االأت اعي) الراس ال 
مبلغ)2.222 )سرهم مقد ة ا 4)22  
موزعة) سرهم  ( 22 فئة) من  حصة 

كاالتي):
 52 الديد عث ان نايت تعدجيت)

حصة.
الديد ر�شى زبي2ي)...)52)حصة.

غي2) ملدة  الشركة  تدي2  (: االسارة)
محدجسة من طرف الديدين عث ان)

نايت تعدجيت جر�شى زبي2ي.
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

فاتح نون29 ا 4) 3)أكتوبر.
22)سنة ابتداء) :)حدست في) املدة)

من تاريخ تاسيس الشركة.
22)سنة ابتداء) :)حدست في) املدة)

من تاريخ تاسيس الشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
التجارية ب راكش بتاريخ)3 )سيد 29)
32647 )جسجلت)  222،)تحت رقم)
الشركة في السجل التجاري ب راكش)

تحت رقم)5   2 .
502 P

STE MYPLAST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
راس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : تجزئة اكيدر رقم 
56  الشقة رقم 22 شارع عالل 

الفا�شي مراكش
العام) الج ع  ب وأب مقتضيات 
نون29) ( 7 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
ماي) شركة  شركاء) صاسق  (،222 
بالست ش.م.م.ش.ج.)عل4 التعديالت)

التالية):

بث ن) اأت اعية  حصة  (522 بيع)
الث ن) ليكن  للواحدة  سرهم  ( 22
طرف) من  سرهم  (52.222 االأ ا ي)
الديد)RACHID KARATIHY)لفائدة)

الديد مني2 مشكضيض.
بث ن) اأت اعية  حصة  (52 بيع)
الث ن) ليكن  للواحدة  سرهم  ( 22
طرف) من  سرهم  (52.222 االأ ا ي)
لفائدة) مشكضيض،) هند  الديدة 

الديد مني2 مشكضيض.
ذات) شركة  من  الشركة  مرجر 
ا 4 شركة ذات) املدؤجلية املحدجسة 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
تم تعيين الديد مني2 مشكضيض)
جبالتا ي) للشركة  الوحيد  الشريك 

أصبح املدي2 الوحيد لها.
تحويل املقر االأت اعي للشركة ا 4)

العنوان الجديد التا ي):
تجزئة اكيدر رقم)56 )الشقة رقم)

22)شارع عالل الفا�شي مراكش.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية ب راكش)
جذلك) سيد 29) 222،) ( 2 بتاريخ)

تحت رقم)32527 .
503 P

 STE DAKHLA SPIRIT
 LOCATION
SARL AU 

تأسيس شركة
  2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
ذات) شركة  إنشاء) تم  نون29) 222،)
جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)
 DAKHLA SPIRIT ( (: التد ية)

.LOCATION
الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب جبالخارج ب:
)كراء)الديارات بدجن سائق.

املقر االأت اعي:)حي القدم شارع)
الوالء)الرقم)C26)الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)
التأسيس).

رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  
حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.

توزيع رأس املال:))

الديد سفيان ح يني)........)222  

حصة.

التديي2):)تم تعيين الديد سفيان)

ح يني ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 

رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 3
التجاري) جبالسجل  (2228/222 

تحت رقم)22282 .

504 P

 STE MOGADOR

 HOSPITALITY
 SARL

تأسيس شركة
  2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

شركة ذات) تم إنشاء) ( نون29) 222،)

بالخصائص) ( املحدجسة) املدؤجلية 

التالية:)

 MOGADOR ( ( ( ( (: التد ية)

.HOSPITALITY

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب جبالخارج ب:

)أ يع أنشطة اإليواء)الدياحي...

املقر االأت اعي:)حي القدم شارع)

الوالء)الرقم)C26)الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس).
رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  

حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.

توزيع رأس املال:))

 522 (.... ح يني) سفيان  الديد 

حصة.

(... عث اني) مح د  طارق  الديد 

522)حصة.)
تم تعيين الديد طارق) (: التديي2)

مح د عث اني ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) (7
التجاري) جبالسجل  ( 284/222 

تحت رقم)22222 .
505 P

 STE  LES HAUTS DE
 DAKHLA

SARL
تأسيس شركة

ب قت�شى عقد عرفي بتاريخ)))فاتح))
سيد 29) 222،))تم إنشاء)شركة ذات)
جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)
 .Les(hauts(de(Dakhla:(التد ية
الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب جبالخارج ب:
)أ يع أنشطة اإليواء)الدياحي.

املقر االأت اعي:)الرقم)428)ع ارة)
س ية شارع الوالء)الشقة)2)الداخلة.)
سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس).
رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  
حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.
توزيع رأس املال:)

  222 (....... الديد زكرياء)شكيب)
حصة.

تم تعيين الديد زكرياء) (: التديي2)
شكيب ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 
فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 2
التجاري) جبالسجل  (2223/222 

تحت رقم)22273 .
506 P

 STE  FUN AND SUN TRAVEL
SARL AU

تأسيس شركة
   2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
ذات) شركة  إنشاء) تم  نون29) 222،)
جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25326

 FUN AND SUN ( ( (: التد ية)
.TRAVEL

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)
باملغرب جبالخارج ب:

اإلقامات) أج  امسفار  تنظيم 
الفرسية أج الج اعية.

املقر االأت اعي:)حي القدم شارع)
الوالء)الرقم)C26)الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)
التأسيس).

رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  
حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.
الديد سفيان) ( توزيع رأس املال:)

ح يني).....)222 )حصة.
التديي2):)تم تعيين الديد سفيان)

ح يني ك دي2 للشركة.
من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.
باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) (7
التجاري) جبالسجل  ( 283/222 

تحت رقم)22227 .
507 P

 STE  ERG PACKAGING
SARL AU 

تأسيس شركة
 25 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
ذات) شركة  إنشاء) تم  نون29) 222،)
جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية):)
 .ERG PACKAGING((:(التد ية

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)
باملغرب جبالخارج ب:

في) جتدويق،) جتصنيع  تص يم 
أنواع) أ يع  جللتصدير،) املغرب 

العبوات.
الحي) (235-234 االأت اعي:) املقر 

الصناعي،)حي الدالم الداخلة.)
سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس.
رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  
حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.

توزيع رأس املال:)

 MULTI INVEST الديد)

HOLDING .......... 222 )حصة.
التديي2):)تم تعيين الديد الزبيدي)

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 

رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 2
التجاري) جبالسجل  (2222/222 

تحت رقم) 2227 .

508 P

STE  DAKHLA PECHE
SARL AU 

تأسيس شركة
ب قت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

سيد 29) 222،))تم إنشاء)شركة ذات)

جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)

.DAKHLA PECHE((:(التد ية

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب جبالخارج ب:

بشراء) املتعلقة  امنشطة  أ يع 

جتوزيع) جتصدير  جاستي2اس  جبيع 

جتدويق أ يع معدات جمدتلزمات)

جأ يع) جالتخييم  جالرياضة  الصيد 

أنواع القوارب.

املقر االأت اعي:)الرقم)428)ع ارة)

س ية شارع الوالء)الشقة)2)الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس).
  2.222 رأس املال:)حدس في مبلغ)

سرهم مقدم إ 4))22 )حصة من فئة)

22 )سرهم للواحدة.

توزيع رأس املال:))

  22 (..... شكيب) زكرياء) الديد 

حصة.

تم تعيين الديد زكرياء) (: التديي2)

شكيب ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 4
التجاري) جبالسجل  (224 /222 

تحت رقم)22227 .
509 P

  STE  CAMP SINTRA
SARL AU

تأسيس شركة
  2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
ذات) شركة  إنشاء) تم  نون29) 222،)
جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)
.CAMP SINTRA(((:(التد ية

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)
باملغرب جبالخارج ب:

أ يع أنشطة اإليواء)الدياحي...
املقر االأت اعي:)حي القدم شارع)

الوالء)الرقم)C26)الداخلة.)
سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس.
رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  
حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.
توزيع رأس املال:)

الديد سفيان ح يني).......)222  
حصة.

التديي2):)تم تعيين الديد سفيان)
ح يني ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 
فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 3
التجاري) جبالسجل  (2232/222 

تحت رقم) 2222 .
510 P

STE  CAMP PUERTITO
SARL AU 

تأسيس شركة
  2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
ذات) شركة  إنشاء) تم  نون29) 222،)
جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)

.CAMP PUERTITO(((:(التد ية

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب جبالخارج ب:

أ يع أنشطة اإليواء)الدياحي.

املقر االأت اعي:)حي القدم شارع)

الوالء)الرقم)C26)الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس).
رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  

حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.

سفيان) الديد  املال:) رأس  توزيع 

ح يني).........)222 )حصة.

التديي2):)تم تعيين الديد سفيان)

ح يني ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 

رقم) تحت  سي د29) 222،) ( 2
التجاري) جبالسجل  (2222/222 

تحت رقم)22287 .

511 P

 STE CAMP CORVERO
SARL AU 

تأسيس شركة
  2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

ذات) شركة  إنشاء) تم  نون29) 222،)

جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)

.CAMP CORVERO(((:(التد ية

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب جبالخارج ب:

)أ يع أنشطة اإليواء)الدياحي...

املقر االأت اعي:)حي القدم شارع)

الوالء)الرقم)C26)الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس).
رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  

حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.

توزيع رأس املال:))-)الديد سفيان)

ح يني........................)222 )حصة.
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التديي2):)تم تعيين الديد سفيان)

ح يني ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 

رقم) تحت  سيد 29) 222،) (8
التجاري) جبالسجل  ( 225/222 

تحت رقم)25 22 .

512 P

 STE  CAMP AIN AL BAIDA
SARL AU 

تأسيس شركة
  2 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

ذات) شركة  إنشاء) تم  نون29) 222،)

جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)

 CAMP AIN AL ( (: التد ية)

. BAIDA

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب جبالخارج ب:

)أ يع أنشطة اإليواء)الدياحي.

املقر االأت اعي:)حي القدم شارع)

الوالء)الرقم)C26)الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس).
مبلغ) في  حدس  املال:) رأس 

  222 ( إ 4) مقدم  22.222 سرهم 

حصة من فئة)22 )سرهم للواحدة.

توزيع رأس املال:

  222 (..... الديد سفيان ح يني)

حصة.

التديي2):)تم تعيين الديد سفيان)

ح يني ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 

رقم) تحت  سيد 29) 222،) (2
التجاري) جبالسجل  ( 224/222 

تحت رقم) 2 22 .

513 P

 STE  Baie MAZONE
SARL AU

تأسيس شركة
 22 بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
ذات) شركة  إنشاء) تم  نون29) 222،)
جحيد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية:)
. Baie(MAZONE((:(التد ية

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)
باملغرب جبالخارج ب:

الدريعة،) جاملطع ة  املطع ة 
املقاهي) جتديي2  جتجهيز  استغالل 

جصالونات الشاي...
املقر االأت اعي:)الرقم)428)ع ارة)
س ية شارع الوالء)الشقة)2)الداخلة.)
سنة ابتدءا من تاريخ) ( (22 املدة:)

التأسيس).
رأس املال:)حدس في مبلغ)22.222  
حصة من) ( 222 ( إ 4) سرهم مقدم 

فئة)22 )سرهم للواحدة.
توزيع رأس املال:)

مرصيانو) شي ون  ابرهام  الديد 
..... 222 )حصة.

التديي2):)تم تعيين الديد ابرهام)
شي ون مرصيانو ك دي2 للشركة.

من) تبتدئ  االأت اعية:) الدنة 
فاتح يناير جتنتهي في) 3)سأن29.

باملحك ة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواس  االبتدائية 
رقم) تحت  سيد 29) 222،) ( 3
التجاري) جبالسجل  (2233/222 

تحت رقم)22285 .
514 P

STE ROA PRINT
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
تاسيس شركة

ب قت�شى عقد عرفي مسجل بدال)
تاسيس) تم  سيد 29) 222،) (6 في)
ذات) املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الخصائص التالية):
 STE ROA PRINT (: التد ية)

.SARL

الهدف االأت اعي):)تهدف الشركة)
سواء)باملغرب ك ا بالخارج،)لحدابها)
ا 4) باملشاركة  أج  الغي2  لحداب  أج 

تحقيق االهداف التالية):
طابعة مطبعية.

تصوير جتص يم جانشاء)املحتوى.
الخاصة) الطباعة  أع ال  كافة 
النشر جالتوزيع لكافة االع ال)) ببناء)

جالصحف جالدجريات.
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تاسيس الشركة.
راس ال):)ان الراس ال االأت اعي)
سرهم،) ( 22.222 مبلغ) في  حدس  قد 
مجزأ ا 4)222 )حصة اأت اعية ذات)

22 )سرهم لكل جاحدة.
الديد رشيد أنان)..)522)حصة.
 522 مصباحي) سكينة  الديدة 

حصة.
املقر االأت اعي):)7 )شارع املغرب)

العربي رقم)2)مكرر الرباط املحيط.
:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)

الديدة سكينة مصباحي.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحك ة  الضبط 
6 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

السجل التجاري)56625 .
515 P

 STE ABC E-COMMERCE
 SERVICES
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : AV(ABDELKARIM(EL
 KHATTABI RES JAWAD IMM

109 APPT(N°43
3EME ETAGE MARRAKECH

IF(N° 48590470
ICE : 002741678000050

RC(N° : 111815
تحويل املقر االأت اعي

نون29) 222  فاتح  بتاريخ  تم  (
اأت اع عام استثنائي حدس ب وأبه)

النقاط االتية):
نقل) العام  االأت اع  قرر 
 ABC لشركة) املسجل  املكتب 
من) (E-COMMERCE( SERVICES

العنوان شارع عبد الكريم الخطابي)
اقامة أواس ع ارة)22 )شقة رقم)43 
املرأب) الجديد  العنوان  ا 4  مراكش 
النهضة رقم) املحاميد تجزئة  (2 رقم)

755)مراكش.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط لل حك ة التجارية ب راكش)
4 )سيد 29) 222،)تحت رقم) بتاريخ)

. 32745
516 P

STE MENSOURITEL
SARL

تاسيس شركة
جضع) نون29) 222) ( 2 تم بتاريخ) (
بامل يزات) لشركة  منظم  قانون 

التالية:
  MENSOURITEL (: التد ية)
SARL)شركة ذات مدؤجلية محدجسة.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
الت2كيبات) مقاجل  (: الهدف)
االع ال) في  جمقاجل  ( الكهربائية)

املختلفة أج البناء.
املح دي) الحي  (: االأت اعي) املقر 
الطابق) (3 رقم) ( 53 بلوك) الش ا ي 

االجل الدجسيات مراكش.
في) حدس  (: االأت اعي) الراس ال 
ا 4) مقد ة  سرهم  ( 22.222 مبلغ)
سرهم) ( 22 فئة) من  حصة  ( 222

موزعة كاالتي):
 ABDELILAH الديد)

MENSOURI  .... 622)حصة.
 ABDELALI AATOUCH الديد)

422 ....)حصة.
ملدة) الشركة  تدي2  (: االسارة)
الديد) طرف  من  محدجسة  غي2 

.ABDELILAH MENSOURI
من) تبتدئ  (: االأت اعية) الدنة 

فاتح نون29 ا 4 غاية) 3)اكتوبر).
22)سنة ابتداء) :)حدست في) املدة)

من تاريخ تاسيس الشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
التجارية ب راكش بتاريخ)2 )سيد 29)
جسجلت) ( 32525 تحت رقم) (222 
الشركة في السجل التجاري ب راكش)

تحت رقم)282 2 .
517 P
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STE SNACK BELDI
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد
تأسيس شركة

فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 
تاسيس) تم  بفاس،) سيد 29) 222،)
تبعا) املدوؤلية  محدجسة  شركة 

لل عطيات التالية):
.STE SNACK BELDI(:(التد ية

الدريعة) الوأبات  تيهئ  (: الهدف)
جالخفيفة.

  6 بفاس رقم) (: مقرها االأت اعي)
شارع ابن اثي2 حي زازة)))اقامة م29جكة.
  22.222 في) محدجس  ( راس الها)
سرهم مقد ة عل4)222 )سهم بث ن)

22 )سرهم للدهم الواحد.
املدة):)مدة املقاجلة محدجسة في)22 
السجل) في  تسجيلها  تاريخ  سنة من 

التجاري.
التديي2):)املقاجلة مدي2ة من طرف)
الديدة أناتي بهية الحاملة للبطاقة)

.C 22464(الوطنية رقم
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بفاس تحت رقم)5622/ 222
  5 بتاريخ) التجاري  السجل  من 

سيد 29) 222.
للخالص جاالشارة اسارة

518 P

STE LHEMAN AGRI
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

اعالن متعدس القرارات
رفع رأس ال الشركة

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)نون29) 222)تم):

الشركة) راس ال  في  الزياسة 
ليصبح) سرهم  (3.222.222 بقي ة)
 6. 22.222 هو) الشركة  رأس ال 
سرهم مج وع الحصص التي ت لكها)
بقي ة) حصة  (6 .222 هو) الشركة 
الديد) لفائدة  للحصة  سرهم  ( 22

ياسر اليازيدي.

امسا�شي) القانون  صياغة  اعاسة 
للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
سيد 29) ( 5 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222،)تحت رقم)37222.
519 P

 MOROCCAN MARINE
ENGINE SERVICES

SARL AU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
اعالن متعدس القرارات
رفع رأس ال الشركة

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في فاتح نوف 29) 222)تم):

الشركة) رأس ال  في  الزياسة 
إ 4) ليصل  سرهم  (222.222 بقي ة)
مج وع) بقي ة  سرهم  ( .222.222
الشركة) ت لكها  التي  الحصص 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 2.222

للحصة.
لشركة) الرئي�شي  املقر  تحويل 
 MOROCCAN MARINE ENGINE
SERVICES)من زنقة ح ان الفطواكي)
الدفلي) الطابق  إ 4  أكاسير  (22 رقم)
الزنقة) زاجية  سنت2  اي ان  إقامة 
بالدار) البحر  جزنقة  مح د  الرشيد 

البيضاء.
امسا�شي) القانون  صياغة  إعاسة 

للشركة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
سيد 29) 222)تحت رقم)2 8232.

520 P

 BUSINESS شركة
DEVELOPMENT PARTNER

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة
ذات شريك جحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
قد) بالرباط  نوف 29) 222) (5 بتاريخ)
مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدجسة ذات شريك جحيد بامل يزات)

التالية):

 BUSINESS (: التد ية)
 DEVELOPMENT PARTNER

.SARL AU
اإلرشاسات في) (: الهدف االأت اعي)

التديي2.
في) حدس  (: الشركة) رأس ال 
  222 إ 4) موزعة  سرهم  ( 22.222
سرهم) ( 22 بقي ة) اأت اعية  حصة 
جاسناسها) بأك لها  تحريرها  تم  قد 

للشريك الوحيد الديد فؤاس حراز.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.
يناير) فاتح  من  (: املالية) الدنة 
سيد 29 ما عدا الدنة امج 4) إ 4) 3)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع) (54 (: االأت اعي) املقر 

تنديفت شقة) )أكدال الرباط.
:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)
الحاملة) الغرباجي  جصال  الديدة 
 A325434 رقم) الوطنية  للبطاقة 

جذلك ملدة غي2 محدجسة.
باملحك ة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)56622 .
مقتطف من أأل االشهار

521 P

H2F INVEST شركة
 شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
قد) بالرباط  نوف 29) 222) (5 بتاريخ)
مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة بامل يزات التالية):
.H2F INVEST SARL(:(التد ية

الهدف االأت اعي):)إسارة امموال.
في) حدس  (: الشركة) رأس ال 
22.222)سرهم موزعة إ 4)222)حصة)
سرهم قد تم) ( 22 اأت اعية بقي ة)

تحريرها بأك لها جاسناسها للشركاء.
من) ابتداء) سنة  (22 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع)

السجل التجاري.
يناير) فاتح  من  (: املالية) الدنة 
سيد 29 ما عدا الدنة امج 4) إ 4) 3)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (54 (: االأت اعي) املقر 
تنديفت شقة) )أكدال الرباط.

:)تدي2 الشركة من طرف) التديي2)
الديد اح د الفا�شي الفهري الحامل)
 L 42588 رقم) الوطنية  للبطاقة 

جذلك ملدة غي2 محدجسة.
باملحك ة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)56627 .
مقتطف من أأل االشهار

522 P

MIRABO TRANS
SARL AU

استثنائي) عام  أ ع  ب قت�شى 
حرر في الرباط)4 )سيد 29 222)قرر)
 MIRABO لشركة) الوحيد  الشريك 
 TRANS)ش.م.م ذات الشريك الوحيد

ما يلي):)
طرف) من  حصة  ( 222 تفويت)
الديد) إ 4  الكرسبو�شي  سعد  الديد 

طارق الصالحي.)
استقالة الديد سعد الكرسبو�شي)

من منصبه ك دي2 للشركة.
الصالحي) طارق  الديد  تعيين 

ك دي2 جحيد للشركة.
تعديل املواس)6. 7 . 3 )من القانون)

امسا�شي للشركة.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم)
22742 )بتاريخ)6 )سيد 29) 222.

523 P

INH BUSINESS
SARL
تغيي2

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
االستثنائي املنعقد بالرباط بتاريخ) 2 
 INH شركة) قرر شركاء) (2222 يوليو)

BUSINESS SARL)ما يلي):
تحويل املقر االأت اعي إ 4 ع ارة)
الجامع) سيور  مدغشقر  شارع  (67

الرباط.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  جقد 
التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2222 سبت 29) ( 8 بتاريخ) بالرباط 

تحت عدس)26888 .
524 P
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 MASTER VETERINARY شركة

SERVICES
SARL

بتاريخ)  )نوف 29) 222)جب وأب)

عقد الج ع العام االستثنائي املسجل)

8)سيد 29) 222)قرر) بالرباط بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):

رفع الرأس ال االأت اعي للشركة)

ليصبح حدب اآلتي):

 حدس رأس ال الشركة في)2.222 2

حصة) (2. 22 إ 4) مقد ة  سرهم 

بقي ة)22 )سرهم للحصة.

تفويت الديد الحدين اس الل لـ)

422)حصة التي ي لكها بالشركة عل4)

الشكل التا ي):

حصة لفائدة الديد حشاس) (322

للحصة) سرهم  ( 22 بـ) اللطيف  عبد 

الواحدة.

طه) الديدة  لفائدة  حصة  ( 22

إي ان بـ)22 )سرهم للحصة الواحدة.

لـ) تفويت الديد نوفل رح ة هللا 

422)حصة التي ي لكها بالشركة عل4)

الشكل التا ي):

بن) الديد  لفائدة  حصة  (322

سرهم للحصة) ( 22 الكومي اسريس بـ)

الواحدة.

طه) الديدة  لفائدة  حصة  ( 22

إي ان بـ)22 )سرهم للحصة الواحدة.

 422 تفويت الديد خالد حنين لـ)

عل4) بالشركة  ي لكها  التي  حصة 

الشكل التا ي):

322)حصة لفائدة الديد جرايس)

مح د بـ)22 )سرهم للحصة الواحدة.

طه) الديدة  لفائدة  حصة  ( 22

إي ان بـ)22 )سرهم للحصة الواحدة.

تعديل البندين الداسس جالدابع)

من القانون امسا�شي للشركة.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

لدى املحك ة االبتدائية بت ارة بتاريخ)

3 )سيد 29) 222)تحت رقم)6228.
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OB PRODUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

رأس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : 54، زنقة 

تانديفت شقة رقم  ، أكدال 

الرباط

ب قت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم تأسيس شركة) أكتوبر) 222) (26

بشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد بامل يزات التالية):

OB PRODUCTION(:(التد ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

تص يم) (: اإلأت اعي) املوضوع 

ح لة تدويقية)؛

جضع خطة لالتصاالت جاملراقبة)؛

اإلنتاج الد عي البصري)؛

إنشاء)الشعار)؛

الحاسوب) رسومات  تص يم 

جامليثاق الجرافيكي)؛

تطوير إعالن)؛

إنتاج الوسائط اإلعالنية.

املدة):)22)سنة.

زنقة) (،54 (: اإلأت اعي) املقر 

تانديفت شقة رقم) ،)أكدال الرباط.

سرهم) ( 22.222 (: الرأس ال)

فئة) من  حصة  ( 222 إ 4) مقد ة 

22 )سرهم للحصة الواحدة.

(: خي2ي) ع ر  الديد  (: الحصص)

222 )حصة.

التديي2):)أسند التديي2 إ 4 الديد)

لبطاقة) الحامل  اموسح  اح يدة 

 F442264 رقم) الوطنية  التعريف 

ملدة غي2 محدجسة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحك ة التجارية بالرباط بتاريخ)3  

  22523 رقم) تحت  سيد 29) 222)

رقم السجل التجاري)56535 .
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 SOCIETE BATIMENT
 TRAVAUX SECOND

OEUVRE »BTSO»
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس ال : 22.222  سرهم

املقر اإلأت اعي : رقم 535 القطاع   
تجزئة رياض أجالس مطاع، ت ارة

العام) الج ع  ملحضر  تبعا 
أكتوبر) (8 بتاريخ) االستثنائي للشركاء)
بتاريخ الرباط  في  املسجلة  (،222  

8)نوف 29) 222)تقرر ما يلي):
 SOCIETE شركة) انحالل 
 BATIMENT TRAVAUX SECOND

»OEUVRE(»BTSO
بيقيش) الديد عبد ك ال  تعيين 

ك صفي لشركة.
تثبيت مقر التصفية في):)رقم)535 
تجزئة رياض أجالس مطاع،) القطاع) )

ت ارة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بت ارة،)
تحت عدس) نوف 29) 222) ( 6 بتاريخ)

.2244
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مكتب املحاسبة))إيهاب استشارة))ش.ذ.م.م
رأس ال الشركة:)22.222 )سرهم

مقرها اإلأت اعي:)شارع الحدن الثاني،)ع ارة)
البنك املغربي للتجارة الخارأية،

مكتب رقم)2)الناظور
س.ت:)5 54

CHANTIERS BENDRISS
SARL A.U

رأس ال الشركة: 2.222  سرهم
مقرها اإلأت اعي: شارع الحدن 

الثاني ع ارة البنك للتجارة 
الخارأية مكتب رقم 2

س.ت: 2625 
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
غي2 العاسي املنعقد في) 2/222 /27 
 CHANTIERS شركة) مداه و  قرر 

BENDRISS SARL A.U)ما يلي):
تحويل املقر االأت اعي إ 4 العنوان)

التا ي):)حي اجالس بوطيب)،)الناظور.
القانون) من  (4 البند) تعديل 

امسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
بالناظور بتاريخ) 2/222 /2 )تحت)

رقم)4586. 
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مكتب املحاسبة))إيهاب استشارة))ش.ذ.م.م

رأس ال الشركة:)22.222 )سرهم

مقرها اإلأت اعي:)شارع الحدن الثاني،)ع ارة)

البنك املغربي للتجارة الخارأية،

مكتب رقم)2)الناظور

س.ت:)5 54

LINA.ELKA
sarl

رأس ال الشركة: 22.222  سرهم
مقرها اإلأت اعي: 22 شارع طنجة، 

الناظور
س.ت:  2245

ب قت�شى محضر الج ع العام غي2)
العاسي املنعقد في) 222/  /32)قرر)
 LINA.ELKA( sarl شركة) مداه و 

ما يلي):
تحويل املقر االأت اعي إ 4 العنوان)
التا ي:)شارع االمي2 سيدي مح د زنقة)

 2 )رقم)46)،)الناظور.
القانون) من  (4 البند) تعديل 

امسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
بالناظور بتاريخ) 2/222 /2 )تحت)

رقم)4587.
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مكتب املحاسبة))إيهاب استشارة))ش.ذ.م.م

رأس ال الشركة:)22.222 )سرهم

مقرها اإلأت اعي:)شارع الحدن الثاني،)ع ارة)

البنك املغربي للتجارة الخارأية،

مكتب رقم)2)الناظور

س.ت:)5 54

  SWIFT IMPORT EXPORT
 SARL

(en(liquidation(
رأس ال الشركة: 22.222  سرهم

مقرها اإلأت اعي: سجار جاس املرابطين 
بني شيكر - الناظور
س.ت : 77 5 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
  SWIFT IMPORT EXPORT لشركة)

بتاريخ) 2/222 /3 ،)قرر ما يلي):



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25330

االنحالل املدبق للشركة)،

مح د،) املالكي  الديد  تعيين 

مصفيا للشركة،

تعيين مقر الشركة مقرا للتصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

بالناظور بتاريخ) 2/222 /4 )تحت)

رقم)3 46.
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مكتب املحاسبة))إيهاب استشارة))ش.ذ.م.م

رأس ال الشركة:)22.222 )سرهم

مقرها اإلأت اعي:)شارع الحدن الثاني،)ع ارة)

البنك املغربي للتجارة الخارأية،

مكتب رقم)2)الناظور

س.ت:)5 54

  SWIFT IMPORT EXPORT
 SARL

(en(liquidation(

رأس ال الشركة: 22.222  سرهم

مقرها اإلأت اعي: سجار جاس املرابطين 

بني شيكر- الناظور

س.ت: 77 5 

ب قت�شى محضر الج ع العام غي2)

العاسي املنعقد في) 2/222 /3 )قرر)

 SWIFT IMPORT شركة) مداه و 

EXPORT(sarl)ما يلي):

التام) الهالك  ج  التصفية  انتهاء)

 SWIFT IMPORT EXPORT لشركة)

،SARL

الديد) الشركة  مصفي  إبراء)

املالكي مح د.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

بالناظور بتاريخ) 2/222 /4 )تحت)

رقم)4 46.
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BARKI CARREAUX
SARL AU

لشركة) عرفي  عقد  ب قت�شى 

 BARKI CARREAUX SARL AU

نوف 29) 222  ( 7 سجل بالرباط في)

تقرر ما يلي):

 تحويل املقر الرئي�شي للشركة من):

حي) مح د  سيدي  اممي2  شارع  (24

الطابق) (: إ 4) سال.) القرية،) الرشاس،)

(، 545 الع ارة) ا،) املحل  الدفلي 

تجزئة أجالس زعي2،)عين العوسة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

تحت) سيد 29) 222) (2 بدال بتاريخ)
رقم):)37257.
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HM PALMIER
SARLAU

ايدت2برجموبات

شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جحيد
رأس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : 26، شارع مرس 

سلطان شقة رقم 3 طابق  

الدار البيضاء

السجل التجاري : 525237

الدار البيضاء

تأسيس
ب وأب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء)

تأسيس) تم  (08-12-2021 بتاريخ)

بشريك) املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جحيد ذات الخصائص التالية):

 HM بامليي) م  ه  (: التد ية)

 PALMIER

ساخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

املغرب جخارأه لفائدتها أج للغي2 ب):

مقهى.

مطعم جمخ9زة.

الوأبات) جتجهيز  الوملات  تنظيم 

املطع ية في الشركات جاملنازل جاعداس)

الوأبات الغذائية.

املدة):)22)سنة.

الدنة االأت اعية):)من فاتح يناير)

إ 4) 3)سيد 29 من كل سنة.

املقر االأت اعي):)26)تجزئة موالي)

اسريس إقامة املوحدين شارع الحزام)

املح دي،) الحي  (6 رقم) محل  الكبي2 

الدار البيضاء.

رأس ال) تحديد  تم  (: املال) رأس 

سرهم مقد ة) ( 22.222 الشركة في)

بقي ة) اأت اعية  حصة  ( 222 ل)

22 )سرهم للحصة،)مكتتبة جمحررة)

بالكامل كلها باسم الشريك الوحيد)

الديد هندي مصطفى ب).ت.)ج.)رقم)

.BJ34 728

تم تعيين الديد هندي) (: التديي2)

مصطفى مدي2ا جحيدا للشركة ملدة)

الصالحيات،) أجسع  مع  محدسة  غي2 

بالتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح  ك ا 

املنفرس لل دي2 الوحيد

جالتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية)

 16-12-2021 بتاريخ) بالدار البيضاء)
تحت رقم)824654)السجل التجاري))

525237)الدار البيضاء.
لإلشارة ج البيان
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ISKANE OULED SAID
شركة محدجسة املدؤجلية من شريك 

جحيد

رأس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : 3  زنقة اح د 

املجاطي الطابق امجل رقم 8 

املعاريف الدار البيضاء

RC N°525223

محرر) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم) (13-12-2021 بتاريخ) بالبيضاء)

املدؤجلية) محدجسة  شركة  تأسيس 

بالخصائص) جحيد  شريك  من 

التالية)):

 ISKANE OULED (: التد ية)

SAID

الصفة القانونية):)شركة محدجسة)

املدؤجلية من شريك جحيد.

اإلنعاش) (: االأت اعي) الهدف 

العقاري.

زنقة اح د) ( 3 (: املقر االأت اعي)

املجاطي الطابق امجل رقم)8)املعاريف)

الدار البيضاء.

املدة):)22)سنة.

سرهم) ( 22.222 (: املال) رأس 

اأت اعية) حصة  ( 222 ل) مقد ة 

مكتتبة) للحصة،) سرهم  ( 22 بقي ة)

إ 4) جمرق ة من) ) جمحررة بالكامل،)

222 )موزعة ك ا يلي):

الديد عاسل املهدب)222 )حصة.

الدنة االأت اعية):)من فاتح يناير)

ا 4) 3)سيد 29 من كل سنة.

تم تعيين عاسل املهدب) (: التديي2)

مدي2 للشركة ملدة غي2 محدسة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 

2021-12-09)تحت عدس)823766.

لإلشارة جالبيان

املدي2
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ائت انية كونفيدكو ش م م

محاسب معت د من طرف الدجلة

الهاتف):)55)-)42)-)52)-)22)-)25

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

نورت كارولينا كونسطريكسيون
ش م م بشريك جحيد

 NORTH CAROLINA

CONSTRUCTION SARL D’AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) تأسيس  تم  (، 7/  /222 

امسا�شي لشركة محدجسة املدؤجلية)

بشريك جحيد خصائصها كاآلتي):)

كارجلينا) نورت  (: التد ية)

كوندطريكديون.

الغرض االأت اعي):)أ يع اشغال)

جاالنعاش) املدنية  جالهندسة  البناء)

العقاري.

زنقة اح د) ( 3 (: املقر االأت اعي)

االجل) الطابق  االلب  اقامة  املجاطي 

الشقة رقم)8)املعاريف الدار البيضاء.

املدة):)22)سنة.



25331 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

  22.222 (: االأت اعي) الرأس ال 

222 )حصة بقي ة) سرهم مقدم إ 4)

22 )سرهم))لكل جاحدة،)كلها محررة)

شكري،) ابراهيم  الديد  لفائدة 

بتاريخ) املزساس  الجندية،) مغربي 

البيضاء،) بالدار  (28/ 2/ 273
الداكن ب)42)زنقة)2)أ يلة)7)قرية)

الج اعة الدار البيضاء.

ابراهيم) الديد  عين  (: التديي2)

شكري،)املذكور أعاله،)ك دي2 منفرس)

للشركة ملدة غي2 محدجسة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) الدنة 

يناير إ 4) 3)سيد 29.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 
الجهوي) املركز  بواسطة  البيضاء)

بتاريخ) 2/222 / 2  لالستث ار 

تحت) التجاري  بالسجل  جالتقييد 

عدس) 52436.
مقتطف ج بيان
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SAFIR FOOD
SARL AU

RC(N° : 802557

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إيداع  تم  (،  /  /222 

املدؤجلية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدجسة جذات امل يزات التالية):

 SAFIR FOOD SARL (: التد ية)

AU

الهدف):)غرض الشركة في املغرب)

جفي الخارج):)أغذية عامة.
2 )زنقة الحرية) (: املقر االأت اعي)
الطابق)3)رقم)5)س\ا حي الهيبة الدار)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تأسيدها النهائي.

الرأس ال) (: االأت اعي) الرأس ال 

سرهم) ( 22.222 االأت اعي محدس في)

اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) مقدم 

من فئة)22 )سرهم للواحدة،)مكتتبة)

جمحررة بالكامل.)

الدنة االأت اعية):)تبتدئ الدنة)
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في)

 3)سيد 29.
تم تعيين الديد أيوب) (: التديي2)

آيت جعرب مدي2ا للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحك ة التجارية بالدار)
بتاريخ) 2/222 / 2،) البيضاء،)

تحت رقم) 52422.
ملخص قصد النشر

536 P

شركة نارفاليت انفيست
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها 22.222  سرهم
املقر اإلأت اعي : مكتب رقم 2

عل4 ي ين، شقة رقم 2، زاجية زنقة 
طارق ابن زياس ج ابن عائشة، إقامة 
إكديل سيور، ع ارة 8 ، مراكش

بتاريخ) العرفي  العقد  ب قت�شى 
القوانين) جضع  تقرر  ( 6/  /222 
مدؤجلية) ذات  لشركة  املؤسدة 
بالخصائص) تت يز  جالتي  محدجسة،)

التالية):
التد ية):)نارفاليت انفيدت.)

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مدؤجلية محدجسة.)

جتجهيز جتأثيث أي) بناء) (: موضوع)
بيت للضيافة أج إقامة سياحية.

إستغالل سجر الضيافة جاملداكن)
املفرجشة)،)جإيجاراإلقامات أج الغرف)
جإستغالل أ يع الفناسق) املفرجشة.)
جاملنتجعات) املج عات  جالفيالت،)
الدياحية،)إستغالل سجر الضيافة في)

اإلسارة الحرة أج اإلسارة املباشرة.
الع ليات) أ يع  عامة  جبصفة 
جالصناعية،) جالتجارية،) املالية 
ترتبط) قد  التي  جالعقارية،) املالية 
بصلة مباشرة أج غي2 مباشرة بغرض)
الشركة،)جأي غرض مشابه أج ملحق)

قد يداهم في تطويرها.
(،2 رقم) مكتب  (: االأت اعي) املقر 
زاجية زنقة) (،2 شقة رقم) عل4 ي ين،)
إقامة) طارق ابن زياس ج ابن عائشة،)

إكديل سيور،)ع ارة)8 ،)مراكش.

املدة):)22)سنة.
سرهم)) ( 22.222 (: الرأس ال)
اأت اعية) حصة  ( 222 إ 4) مجزئة 

من فئة)22 )سرهم للواحدة.
يتم تديي2 الشركة من) (: التديي2)
مونيي،) شارل  أندري  الديد  طرف 

شخص ذاتي شريك بالشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ) ب راكش  التجارية  باملحك ة 
(، 3822 رقم) تحت  (2/ 2/222 

السجل التجاري رقم)7 2 2 .
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STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM(:(0662(55(12(40(CASA

MOUILEH IMMOBILIER 
ش.م .م )ش.ج)
تأسيس شركة

29- بتاريخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم جضع) بالدار البيضاء،) (11-2021
محدجسة) لشركة  امسا�شي  القانون 
تتدم) جحيد  شريك  ذات  املدؤجلية 

بالخصائص التالية):
 MOUILEH (: التد ية)

IMMOBILIER)ش.م).م)ش.ج).
الهدف االأت اعي):

البناء)ج التجهيز.
2 )زنقة الحرية) (: املقر االأت اعي)

الطابق)3)الشقة)25)الدار البيضاء.
في)) حدس  (: االأت اعي) الرأس ال 
  222 موزعة عل4) سرهم،) ( 22.222
22 )سرهم) حصة اأت اعية من فئة)
عل4) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التا ي):
  222 (= الكبي2) امويلح  الديد 

حصة.
املدة):)22)سنة.

الدنة االأت اعية):)من) )يناير إ 4)
 3)سيد 29.

تدي2 الشركة من طرف) (: اإلسارة)
الديد امويلح الكبي2.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)
املدي2 الديد امويلح الكبي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 822234 رقم) تحت  (22/ 2/222 

بتاريخ) التجاري  بالسجل  جسجلت 

 2/222 /22)تحت)524542.
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 E-IMMO
ش.م.م ذات شريك جحيد

رأس الها 22.222  سرهم 

27  شارع املقاجمة الطابق 6

الدار البيضاء

تــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم) (07-12-2021 بتاريخ) البيضاء)

تحرير القانون امسا�شي لشركة ذات)

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد)

خاصيتها كالتا ي):

E-IMMO(:(التد ية

الهدف):)اإلنعاش العقاري.

حيازة أ يع امرا�شي إلعاسة البيع)

أج البناء)؛

اقتناء)جبيع جبناء)أ يع العقارات)

لالستخدامات الدكنية أج املهنية أج)

التجارية)؛

تجزئة امرا�شي.

شارع) ( 27 (: االأت اعي) املقر 

املقاجمة الطابق)6)الدار البيضاء.

املدة):)22)سنة.

سرهم) ( 22.222 (: الرأس ال)

فئة) من  حصة  ( .222 إ 4) مقد ة 

عل4) بكاملها  جزعت  سرهم  ( 22

الشريك الوحيد الديد عبد اللطيف)

لحلو.

التديي2):)عهد به ملدة غي2 محدسة)

للديد املطلقة  الصالحيات   مع 

عبد اللطيف لحلو.

ا 4 يناير  من) ) (: املالية)  الدنة 

 3)سيد 29.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: امرباح)

يوضع) أج  ينقل  أج  يوزع  إما  جالباقي 

تحت االحتياط حدب ا يقرره الج ع)

العام.



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25332

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ) (824648 تحت رقم) البيضاء)

 .16-12-2021

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

رقم)) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

525235)بتاريخ)16-12-2021.
من أأل التخليص جاإلشهار)
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ZITI MED
ش.م.م ذات شريك جحيد 

رأس الها 2.222  سرهم 
زنقة أعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

طابق   شقة 3 بوركون

الدار البيضاء

تــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم) (02-12-2021 بتاريخ) البيضاء)

تحرير القانون امسا�شي لشركة ذات)

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد)

خاصيتها كالتا ي):

 ZITI MED(:(التد ية

الهدف):)زراعة الزيتون جاستغالل)

أشجار الزيتون.

أشجار) الدائ ة  املحاصيل 

الفاكهة جالتوت جالكرجم.

خاصة) الدائ ة  غي2  املحاصيل 

الحبوب جالبذجر الزيتية جاملحاصيل)

ال29جتينية جالخضرجات.

تربية املاشية.

جاملعدات) املواس  أ يع  تدويق 

املنتجات) جأ يع  جاإلكددوارات 

الزراعية جأ يع امعالف الحيوانية)

املنتجات) جأ يع  جاملركبة  البديطة 

نباتي) أج  الغذائية من أصل حيواني 

الحيوانية) املنتجات  أنواع  جأ يع 

أي) من  امشياء) أج  املنتجات  جأ يع 

مصدر مخصص للزراعة.

زنقة أعفر ابن) (: املقر االأت اعي)

حبيب إقامة املشرق طابق) )شقة)3 

بوركون الدار البيضاء.

املدة):)22)سنة.

الرأس ال):)2.222 )سرهم مقد ة)

سرهم)) ( 22 حصة من فئة) ( 22 إ 4)

)عل4 الشريك الوحيد) جزعت بكاملها)

الديد محدن بوزبع.

التديي2):)عهد به ملدة غي2 محدسة)

مع الصالحيات املطلقة للديدة ليل4)

ل) بلوك  ( 7 بالرقم) املقي ة  بنيس 

قطاع)24)حي الرياض الرباط.

ا 4 يناير  من) ) (: املالية)  الدنة 

 3)سيد 29.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: امرباح)

يوضع) أج  ينقل  أج  يوزع  إما  جالباقي 

تحت االحتياط حدب ا يقرره الج ع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ) (824265 تحت رقم) البيضاء)

.13-12-2021

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

525425)بتاريخ)13-12-2021.
من أأل التخليص ج اإلشهار)
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 ZITOUNA MED
ش.م.م ذات شريك جحيد 

رأس الها 2.222  سرهم

26، شارع مرس الدلطان طابق   

شقة 3 الدار البيضاء

تــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم) (02-12-2021 بتاريخ) البيضاء)

تحرير القانون امسا�شي لشركة ذات)

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد)

خاصيتها كالتا ي):

ZITOUNA MED(:(التد ية

الهدف):)زراعة الزيتون جاستغالل)

أشجار الزيتون.

أشجار) الدائ ة  املحاصيل 

الفاكهة جالتوت جالكرجم.

خاصة) الدائ ة  غي2  املحاصيل 

الحبوب جالبذجر الزيتية جاملحاصيل)

ال29جتينية جالخضرجات.

تربية املاشية.

جاملعدات) املواس  أ يع  تدويق 
املنتجات) جأ يع  جاإلكددوارات 
الزراعية جأ يع امعالف الحيوانية)
املنتجات) جأ يع  جاملركبة  البديطة 
نباتي) أج  الغذائية من أصل حيواني 
الحيوانية) املنتجات  أنواع  جأ يع 
أي) من  امشياء) أج  املنتجات  جأ يع 

مصدر مخصص للزراعة.
26،)شارع مرس) (: املقر االأت اعي)
الدار) (3 شقة) طابق) ) الدلطان 

البيضاء.
املدة):)22)سنة.

الرأس ال):)2.222 )سرهم مقد ة)
سرهم) ( 22 حصة من فئة) ( 22 إ 4)
جزعت بكاملها))عل4 الشريكة الوحيدة)

الديدة ليل4 بنيس.
التديي2):)عهد به ملدة غي2 محدسة)
مع الصالحيات املطلقة للديدة ليل4)
ل) بلوك  ( 7 بالرقم) املقي ة  بنيس 

قطاع)24)حي الرياض الرباط.
ا 4 يناير  من) ) (: املالية)  الدنة 

 3)سيد 29.
القانوني) لالحتياط  (%5 (: امرباح)
يوضع) أج  ينقل  أج  يوزع  إما  جالباقي 
تحت االحتياط حدب ا يقرره الج ع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ) (823284 تحت رقم) البيضاء)

.13-12-2021
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

525472)بتاريخ)13-12-2021.
من أأل التخليص ج اإلشهار)
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LE COIN DE FZ
SARL

إيداع) تم  عرفـي  عقد  ب قت�شى 
ذات) لشركة  التأسي�شي  القانون 
امل يزات) جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

التالية):
 LE COIN DE FZ (: ( التد ية)

SARL
الهد ف):)شبه صيد ي)-)شبه طبي)

-)استي2اس جتصدير.

تجزئة املحاميد) (: املقر االأت اعي)

5)رقم)252 )مراكش.)

من تاريخ) سنة ابتداء) (22 (: املدة)

تأسيدها النهائي.

  2.222 (: مبلغ رأس مال الشركة)

بقي ة) حصة  ( 22 ل) مقدم  سرهم 

22 )سرهم للحصة.

التديي2):)تم تعيين فاط ة الزهراء)

غي2) لفت2ة  الشركة  لتديي2  اكوت 

محدجسة.

تبتدئ الدنة) الدنة االأت اعية:)

االأت اعية من فاتح أكتوبر جتنتهي في)

32)من سبت 29 من العام التا ي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)) ب راكش،) التجارية  املحك ة 

  32655 تحت رقم) (، 3/ 2/222 

بالسجل التجاري رقم)25  2 .
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IMANA
 Société(à(Responsabilité(Limitée

D’associé(Unique

 IMANA(اسم الشركة):)شركة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مدؤجلية محدجسة لل داهم الوحيد.

رأس املال):)222.22 )سرهم.

إقامة ليا) (22222 (: املقر الرئي�شي)

زنقة بشي2 االبراهيمي)-)حي بيلي2 الدار)

البيضاء.

RC(:(270565

الع ومي) الج ع  اأت اع  محضر 

بتاريخ)25)أكتوبر) 222.

غي2يرج)) ميكائيل  (/ الديد) تعيين 

Mikael(Guerrero)مداعد املدي2.

مورأان) الديدة  جالية  تجديد 

 Morgane( Sain-Jales ساين أالس)

في مداعدة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 222/  /  )برقم)722226.
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FIDEXIA

DEPARTEMENT JUDIRIDIQUE

 300(Rue(Mostapha(El(Maâni,(2ème(étage

 Bureau(N°(26,(Centre-Ville

Casablanca(،(20140(-(Casablanca

Tél(:(05(22(43(05(21

contact@fidexia.ma

SEABRIDGE
شركة ذات مدؤلية محدجسة

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي : 265 

شارع الزرقطوني رقم 22 الطابق 2 
الدار البيضاء - 22 22

الدار البيضاء
است رار نشاط الشركة

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تقرر سبت 29) 222) (28 في)  املؤرخ 

ما يلي):
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخدائر املسجلة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
رقم) تحت  سيد 29) 222) (2 

.822722
رقم التقييد في السجل التجاري):)

.426227
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AL YAKINE CONSULTING

SARL AU

BATIPLAC
SARL

زياسة الرأس ال االأت اعي لشركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�شى 
6 )نوف 29) 222)تقرر ما يلي):

الرأس ال) بزياسة  القيام 
العام) الج ع  قرر  االأت اعي):)
االستثنائي زياسة الرأس ال االأت اعي)
سرهم حتى) (322.222 للشركة ب بلغ)
ينتقل الرأس ال من)22.222 )سرهم)

إ 4)422.222)سرهم.
قرر) (: امسا�شي) القانون  تحديث 
تحديث) االستثنائي  العام  الج ع 

القانون امسا�شي للشركة.
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.
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MAROCAO شركة
املقر االأت اعي : تقاطع شارع مح د 
الخامس جشارع مح د البقال، إقامة 
الباتول، الطابق الخامس، شقة رقم 

2  مراكش
اإلسارة):)الشركة مدي2ة من طرف)
 LABADIE(Stéphane(Olivier(الديد

Laurent)جذلك ملدة غي2 محدجسة.)
قي ته) (: االأت اعي) الرأس ال 
حصة) ( 22 سرهم م ثال ب) ( 2.222

من فئة)22 )سرهم لكل جاحدة.
تم اتخاذ) (،22/ 2/222 (: بتاريخ)

القرارات التالية):
 RAISON(Philippe(تعيين الديد
مدي2ا للشركة ج ذلك) (Marie( Alain

ملدة غي2 محدسة.
جبذلك تصبح الشركة مدي2ة من)
 LABADIE( Stéphane الديد) طرف 

.Olivier(Laurent
 RAISON( Philippe جالديد)

.Marie(Alain
تم تعديل تاريخ بداية جنهاية الدنة)
 Sté MAROCAO لشركة) املالية 
من) تبتدئ  أصبحت  جالتي  (، (SARL
في) جتنتهي  عام  كل  من  ف29اير  فاتح 

 3)يناير من العام التا ي.
تم إيداع امللف لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) ب راكش  التجارية  باملحك ة 
  32245 (: تحت رقم) (222 / 2/22

سجل تجاري رقم):) 834  .
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 Compta(vision
22,)زنقة ليل إقامة ربيعة)

الصخور الدوساء)الدار البيضاء

 DYNAMICS AX
CONSULTING SARL

العام االستثنائي) الج ع  ب وأب 
 DYNAMICS AX لشركة)
بالدار) املنعقد  (CONSULTING
أكتوبر) 222،) ( 4 بتاريخ) البيضاء)

رأس الها)2.222 )سرهم.
تقرر ما يلي):

العنوان) إ 4  املقر االأت اعي  نقل 
التا ي):

زاجية) سمان  شارع  بارك  تكنو 

طريق النواصر)) (CT  222ج (RS  4

الدار البيضاء.

تجديد جتحديث القانون امسا�شي)

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

للدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ) (824378 تحت رقم) البيضاء)

4 )سأن29) 222.
للنشر ج اإليداع

Compta(vision(sarl
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 SOCIETE DE FABRICATION

 D’ARTICLES DE

QUINCAILLERIE

 SO FA QUI

معاينة جفاة
ب وأب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

اكتوبر) 222  يوم) 2) البيضاء)

جمسجل بنفس املدينة قررت شركة)

 SOCIETE DE FABRICATION

 D’ARTICLES DE QUINCAILLERIE

املهام) ذات  شركة  (SO FA QUI

املحدجسة ج رأس الها)262.222)سرهم،)

ذات املقر الرئي�شي في):))

2 )زنقة البنفسج بوسيجور الدار)

البيضاء)ما يلي):)

مرسج�شي) الديد  جفاة  معاينة 

كنافو.

تخصيص حصص املتوفي حدب)

نقل امللكية))لصالح):

الزجهرة اسراف) 65)حصة.

امسا�شي) النظام  صياغة  إعاسة 

للشركة.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

يوم) 2/222 /5   البيضاء) بالدار 

جتحت رقم)824482.
للنشر جالبيان
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ELECANDBOOK
SARL

رأس ال : 22.222  سرهم
رقم 2 ، الواقع في الطابق امر�شي، 
إقامة رقم 4 لالستخدام التجاري، 

تجزئة حي امزهر، بلدية أهل 
 اللوغالم، سيدي ال29نو�شي، 

الدار البيضاء
 ELECANDBOOK(قرر شركاء)شركة

ما يلي):
فاطنة) الراحلة  جفاة  عن  إعالن 

أنور جالتوزيع الجديد لرأس املال.
تعيين اإلسارة.

أنور) فاطنة  املرحومة  جفاة  بعد 
جفق) جرثتها  عل4  حصصها  توزعت 
يكون) جبذلك  اإلسالمية،) الشريعة 
بين) املال  لرأس  الجديد  التوزيع 

الشركاء)ك ا يلي):
 33.34 س ي2) حلي ة  الديدة 

حصة اأت اعية)؛
حصة) (233.34 أنور) املختار 

اأت اعية)؛
حصة) ( 22 انور) زكريا  الديد 

اأت اعية)؛
حصة) (422 أنور) سارة  الديدة 

اأت اعية)؛
الديد مح د مختاري)22 )حصة)

اأت اعية)؛
الديد مصطفى بجغات)52)حصة)

اأت اعية)؛
 4 .66 بجغات) مصعب  الديد 

حصة اأت اعية)؛
 4 .66 بجغات) ع ران  الديد 

حصة اأت اعية)؛
إأ ا ي)222 )حصة اأت اعية.

انتهاء) مالحظة  الشركاء) أ عت 
أنور) فاطنة  الراحلة  املدي2ة  مهام 
املغربية،) جتعيين الديدة سارة أنور،)
املقي ة) (، 288 يناير) مواليد)  )
سيدي) (24tr 2/  5 إقامة) بامزهر 
حاملة) البيضاء،) الدار  ال29نو�شي،)
 bb43 27 عل4 بطاقة الوطنية رقم)
ك دي2ة للشركة لفت2ة غي2 محدجسة،)
مع أجسع الصالحيات للتصرف نيابة)

عن الشركة.
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املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)2 )يونيو) 222 

الشركة) قامت  (823224 رقم) تحت 
التجاري) السجل  في  تعديلها  بإيداع 

بالدار البيضاء)تحت رقم) 2 42.

549 P

RC CASABLANCA  4  65

WIDE DISTRIBUTION
SARL AU

رأس ال : 2.322.222 سرهم

املكتب الرئي�شي : 24 زنقة ع ر 

سالجي، الطابق الثاني، رقم   ، 

الدار البيضاء

RC 1411165

بتاريخ) خاص  عقد   ب وأب 

2)نوف 29) 222،)قرر الشريك الوحيد)

 WIDE DISTRIBUTION لشركة)

SARL AU)برأس ال)2.222.222)سرهم):
 322.222 زياسة رأس املال ب بلغ)

سرهم من) (2.322.222 سرهم ليصبح)

الزياسة عن) ت ت  سرهم  (2.222.222

طريق الخصم املباشر من الحداب)

الجاري لالئت ان لل داهم الواحد.

االعت2اف باالنتهاء)النهائي من الزياسة)

في رأس املال.

التعديالت القانونية.

التجارية) املحك ة  في  اإليداع  تم 

سيد 29) 222  (8 في) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)42626.

550 P

شركة سوفيتميل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة من 

شريك جاحد
رأس ال الشركة : 222.222.  سرهم

املقر االأت اعي : الحي الصناعي أز ي، 
رقم 2 -22 صندجق ال29يد 5272، 

مراكش

 التعريف الضريبي : 6523442 
رفع رأس ال الشركة

غي2)) العامة  الج عية  ب قت�شى 

سبت 29) (28 بتاريخ) املنعقدة  العاسية 

 222)قرر الشريك الواحد):

الشركة) رأس ال  في  الزياسة 
من) ليتحول  سرهم  (622.222 ب بلغ)
222.222. )سرهم إ 4)622.222. )سرهم)

بواسطة مقاصة مع سيون الشركة.
ب بلغ) الشركة  رأس ال  تخفيض 
حجم) ي ثل  الذي  سرهم  (275.222

الخدائر.
التوزيع الجديد):

حصة) (6.252 سجناي) ميشال 
النقدية) املداه ة  اأت اعية،)

625.222)سرهم)؛
املج وع)6.252)حصة اأت اعية،)

املداه ة النقدية)625.222)سرهم.
القانوني لدى كتابة) ( تم اإليداع)
الضبط باملحك ة التجارية ب راكش)
رقم) تحت  سيد 29) 222) (8 بتاريخ)
32443 )السجل التجاري رقم)2822 . 
551 P

باك أنفيستيسمنت
شركة مدنية جعقارية

رأس ال الشركة : 2.222   سرهم
املقر االأت اعي : 7، زنقة الحرية، 

أليز، مراكش
غي2) العامة  الج عية  ب قت�شى 
يونيو) (28 بتاريخ) املنعقدة  العاسية 
»باك) في شركة) قرر الشركاء) (،222 
ملقتضيات) طبقا  أنفيدتيد نت«)
عدم حل) (5.26 من قانون) (86 املاسة)
الشركة قبل امجان رغم أن النتيجة)
  /4 من) أقل  للشركة  الصافية 

رأس ال الشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة)
سيد 29) ( 3 التجارية بالرباط بتاريخ)
السجل) ( 32665 رقم) تحت  (222 

التجاري رقم)36287.
552 P

SAADA IRRIGATION
SARL AU

عل4) سيد 29) 222) (8 يوم) تم 
الج ع) الزجال  بعد  الثانية  الداعة 
 SAADA لشركة) االستثنائي  العام 
IRRIGATION)شركة ذات املدؤجلية)
سرهم) (522.222 رأس الها) املحدجسة،)

سعاسة) بتجزئة  االأت اعي  جمقرها 
حيث تم) قلعة الدراغنة،) (،23 رقم)

ما يلي):
عقاري) منعش  (: نشاط) إضافة 

بدل مقاجل في البناء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم) الدراغنة  لقلعة   االبتدائية 

5 )سيد 29) 222)تحت رقم) 56/ 222 

السجل التجاري)4242.

553 P

شركة ريكتوس
ش.م.م

م ر ابيتبول، شارع هومام الفتواكي، 

الدار البيضاء

السجل التجاري  64 2 

هبة امسهم
تعيين مدي2 أديد

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- ( 

نوف 29) (3 بتاريخ) البيضاء) الدار  في 
شركة) »ريكتوس«) لشركة) (222 
رأس الها) ذات املدؤجلية املحدجسة،)

222.222. )سرهم تقرر ما يلي):

هبة كلية امسهم للديد بناني عز)

بناني حدنة) الديدة  لفائدة  العرب 

جالديدة بناني سكينة.

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- (2

نوف 29) (3 بتاريخ) البيضاء) الدار  في 
شركة) »ريكتوس«) لشركة) (222 
رأس الها) ذات املدؤجلية املحدجسة،)

222.222. )سرهم تقرر ما يلي):

إقرار تفويت الحصص االأت اعية.

سكينة) بناني  الديدة  تعيين 

ك دي2 للشركة.

الديدة) بتوقيع  الشركة  التزام 

بناني سكينة أج الديد بناني ح زة.
من القانون) (7 (،6 تغيي2 الفصول)

امسا�شي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)7)نوف 29) 222)تحت)
رقم)22822822.

بيان مختصر

554 P

شركة اوتيل رييو
م ر ابيتبول، شارع هومام الفتواكي، 

الدار البيضاء

السجل التجاري 22322 

هبة امسهم
استقالة رئيس مجلس اإلسارة

تعيين رئيس مجلس اإلسارة
 )-)ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

الدار البيضاء)بتاريخ)4)نوف 29) 222 

شركة مجهولة) »اجتيل رييو«) لشركة)
سرهم) (2.522.222 رأس الها) االسم،)

تقرر ما يلي):

هبة كلية امسهم للديد بناني عز)

بناني حدنة) الديدة  لفائدة  العرب 

جالديدة بناني سكينة.

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- (2

نوف 29) (4 بتاريخ) البيضاء) الدار  في 

شركة) رييو«) »اجتيل  لشركة) (222 
رأس الها) ذات املدؤجلية املحدجسة،)

2.522.222)سرهم تقرر ما يلي):

إقرار تفويت الحصص.

العرب) عز  بناني  الديد  استقالة 

من مهامه كرئيس مجلس اإلسارة.

تعيين الديدة بناني حدنة رئيس)

مجلس اإلسارة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ فاتح سيد 29) 222  البيضاء)

تحت رقم)22822722.
بيان مختصر

555 P

شركة امبريال كازا بالنكا
رقم  22، زاجية شارع ازيالل جشارع 

مح د الخامس، الدار البيضاء

السجل التجاري 3 272

هبة امسهم
استقالة رئيس مجلس اإلسارة

تعيين رئيس مجلس اإلسارة
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- ( 

نوف 29) (3 بتاريخ) البيضاء) الدار  في 

بالنكا«) كازا  »ام29يال  لشركة) (222 
رأس الها) االسم،) مجهولة  شركة 

22.222.222)سرهم تقرر ما يلي):
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هبة كلية امسهم للديد بناني عز)

العرب لفائدة الديد بناني ح زة.

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى  (- (2

نوف 29) (3 بتاريخ) البيضاء) الدار  في 

بالنكا«) كازا  »ام29يال  لشركة) (222 

رأس الها) االسم،) مجهولة  شركة 

22.222.222)سرهم تقرر ما يلي):

إقرار تفويت الحصص.

العرب) عز  بناني  الديد  استقالة 

من مهامه كرئيس مجلس اإلسارة.

رئيس) ح زة  بناني  الديد  تعيين 

مجلس اإلسارة.

تعيين الديد حدام مح د اح د)

ابراهيم علي ك دؤجل أديد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ فاتح سيد 29) 222  البيضاء)

تحت رقم) 2282272.
بيان مختصر

556 P

ALPHA DISTRIBUTION
ش.م.م

رأس الها : 222.222.  سرهم

47، شارع ع ر سالجي، الدار البيضاء

تعيين) باإلأ اع  الشركاء) قرر  (- (I

العلوي) حدين  بن  أنس  الديد 

مدي2ا ثالثا للشركة جمواصلة الديد)

حفيظ بن الحدين العلوي جالديد)

ك دي2ين) ملهامه ا  أجحيجة  الحدن 

جبكامل) محدجسة  غي2  لفت2ة  للشركة 

الشركة) تصبح  جبذلك  الصالحيات 

للديد) الفرسي  بالتوقيع  ملزمة 

أج) العلوي  الحدين  بن  حفيظ 

بن) أنس  للديدين  املزسجج  بالتوقيع 

حدين العلوي جالحدن أجحيجة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)

سيد 29) 222  ( 3 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)42 824.
من أأل التخليص جاإلشهار

557 P

GEOGLOBE AFRICA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 22.222  سرهم
  ، زنقة ليل، الدار البيضاء

الج عية) مداجلة  ب قت�شى  (- (I
العامة الغي2 العاسية املنعقدة بتاريخ)
الشركاء) صاسق  سيد 29) 222) (28
طرف) من  سهم  (522 تفويت) عل4 
شركة) لصالح  كوهين  إيلي  الديد 
يتم) جبذلك  (PARNADEV SARL
النظام) من  ج7) (6 املاستين) تعديل 
امسا�شي ججفقا لذلك إعاسة صياغة)

النظام امسا�شي جاملصاسقة عليه.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)
سيد 29) 222  ( 3 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)48 824.
من أأل التخليص جاإلشهار

558 P

 PHARMACIE HAY HASSANI
BERRECHID
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ب داهم جاحد

برأس ال : 2.522.222 سرهم
املقر الرئي�شي : 232 شارع الحدن 

الثاني، برشيد
RC : 15965/ IF : 50307581

TP : 40704007
ICE : 002787111000021

ب وأب شرجط عقد خاص بتاريخ)
28)أبريل) 222)قرر):

تحويل الشكل القانوني للشخص)
الطبيعي إ 4 شخص اعتباري.

صيدلية حي الحداني.
برشيد) الحداني  حي  صيدلية 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

ب داهم جاحد.
للشركة) النهائي  التحول  الحظ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  إ 4 

لل داهم الواحد.
محك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
برشيد التجارية بتاريخ)2 )يوليو) 222 

تحت رقم)34854.
559 P

 PHARMACIE BENI
KHLOUG
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ب داهم جاحد

برأس ال : 2.522.222 سرهم
املقر الرئي�شي : سطات تنين بني خلوق، 

رقم 2، محافظة سطات
RC : 6769/ IF : 50285218

TP : 40360098
ICE : 002800634000008

ب وأب شرجط عقد خاص بتاريخ)
 2)أبريل) 222)قرر):

تحويل الشكل القانوني للشخص)
الطبيعي إ 4 شخص اعتباري.

صيدلية بني خلوق.
ذات) شركة  خلوق  بني  صيدلية 

مدؤجلية محدجسة ب داهم جاحد.
للشركة) النهائي  التحول  الحظ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  إ 4 

لل داهم الواحد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نوف 29) (2 التجارية في سطات بتاريخ)

 222)تحت رقم)6745 .
560 P

 PHARMACIE OULED SAID
SETTAT
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ب داهم جاحد

برأس ال : 2.522.222 سرهم
املقر الرئي�شي : سطات   ، أجالس 

سعيد املركز، سطات
RC : 6751/ IF : 50285030

TP : 40500181
ICE : 002787103000043

ب وأب شرجط عقد خاص بتاريخ)
28)أبريل) 222)قرر):

تحويل الشكل القانوني للشخص)
الطبيعي إ 4 شخص اعتباري.

صيدلية أجالس سعيد.
سطات) سعيد  أجالس  صيدلية 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

ب داهم جاحد.

للشركة) النهائي  التحول  الحظ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  إ 4 

لل داهم الواحد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية في سطات بتاريخ) 2)أكتوبر)

 222)تحت رقم)5267 .
561 P

امستاذ جحيد الخي2ي

موثق
6 ،)زنقة الحدين بن علي،)الدار البيضاء

CASABLANCA LINK 1
ش.م.م

تفويت حصص اأت اعية
تلقاه) ب قت�شى عقد توثيقي  (- ( 
موثق بالدار) امستاذ جحيد الخي2ي،)
نوف 29) 222،) (3 بتاريخ) البيضاء)
فوت الديد بوبكر الرا�شي بن ألون)
 422 الرحا ي،) العزيز  عبد  للديد 
التي) الحصص  مج وع  من  حصة 
 CASABLANCA شركة) في  ي لكها 

 LINK)ش.م.م.
تلقاه) ب قت�شى عقد توثيقي  (- (2
موثق بالدار) امستاذ جحيد الخي2ي،)
نوف 29) 222،) (3 بتاريخ) البيضاء)
 CASABLANCA شركة) شركاء) قرر 

 LINK)ش.م.م.)ما يلي):
تفويت) ع لية  عل4  املصاسقة 

الحصص الدالفة الذكر.
الحصص) مج وع  أن  مالحظة 
أصبحت) الشركة  لرأس ال  املكونة 

موزعة عل4 الشركاء)كالتا ي):
ألون) بن  الرا�شي  بوبكر  الديد 

2 5)حصة)؛
 422 جالديد عبد العزيز الرحا ي)

حصة.
ذات) شركة  إ 4  الشركة  تحويل 

مدؤجلية محدجسة.
بوبكر) الديد  استقالة  قبول 
الرا�شي بن ألون من مهامه ك دي2)

جحيد للشركة.
تعيين كل من الديد بوبكر الرا�شي)
بن ألون جالديد عبد العزيز الرحا ي)
ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة)

جت ثيله ا للشركة بإمضاءيه ا معا.
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جاملصاسقة عل4 القانون امسا�شي)
الجديد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)
سيد 29) 222  ( 5 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدس))824572.
من أأل الخالصة جاإلشهار

ذ.جحيد الخي2ي

562 P

امستاذ جحيد الخي2ي
موثق

6 ،)زنقة الحدين بن علي،)الدار البيضاء

PACIFIQUE 2
ش.م.م

تفويت حصص اأت اعية
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�شى  (- ( 
بالدار) موثق  الخي2ي،) جحيد  امستاذ 
البيضاء)بتاريخ)3)نوف 29) 222،)فوت)
الديد بوبكر الرا�شي بن ألون للديد)
حصة من) (422 عبد العزيز الرحا ي،)
مج وع الحصص التي ي لكها في شركة)

PACIFIQUE 2)ش.م.م.
تلقاه) ب قت�شى عقد توثيقي  (- (2
موثق بالدار) امستاذ جحيد الخي2ي،)
البيضاء)بتاريخ)3)نوف 29) 222،)قرر)
شركاء)شركة)PACIFIQUE 2)ش.م.م.)

ما يلي):
تفويت) ع لية  عل4  املصاسقة 

الحصص الدالفة الذكر.
الحصص) مج وع  أن  مالحظة 
أصبحت) الشركة  لرأس ال  املكونة 

موزعة عل4 الشركاء)كالتا ي):
ألون) بن  الرا�شي  بوبكر  الديد 

2 5)حصة)؛
 422 جالديد عبد العزيز الرحا ي)

حصة.
ذات) شركة  إ 4  الشركة  تحويل 

مدؤجلية محدجسة.
بوبكر) الديد  استقالة  قبول 
الرا�شي بن ألون من مهامه ك دي2)

جحيد للشركة.
تعيين كل من الديد بوبكر الرا�شي)
بن ألون جالديد عبد العزيز الرحا ي)
ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة)

جت ثيله ا للشركة بإمضائيه ا معا.

جاملصاسقة عل4 القانون امسا�شي)
الجديد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)
سيد 29) 222  ( 5 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدس) 82457.
من أأل الخالصة جاإلشهار

ذ.جحيد الخي2ي
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امستاذ جحيد الخي2ي
موثق

6 ،)زنقة الحدين بن علي،)الدار البيضاء

 STE IMMOBILIERE
ENNASSR

مالحظة جفاة شريك جمدي2
تعيين مدي2ين أدس

تلقاه) ب قت�شى عقد توثيقي  (- ( 
موثق بالدار) امستاذ جحيد الخي2ي،)
 البيضاء)بتاريخ)22)ج32)نوف 29) 222،)
 STE IMMOBILIERE(قرر شركاء)شركة

ENNASSR)ما يلي):
مالحظة جفاة الديد أح د الوا ي)

العلمي.
توزيع حصصه عل4 الورثة كالتا ي):

الحديني) الصقلي  نزهة  الديدة 
2 3)حصة)؛

العلمي) الوا ي  ياس ين  الديدة 
365)حصة)؛

 365 الديدة غزالن الوا ي العلمي)
حصة)؛

 722 العلمي) الوا ي  الديد يونس 
حصة)؛

العلمي) الوا ي  اس اعيل  جالديد 
722)حصة.

مالحظة التوزيع الجديد للحصص)
املكونة لرأس ال الشركة كالتا ي):

الحديني) الصقلي  نزهة  الديدة 
2 8 )حصة)؛

العلمي) الوا ي  ياس ين  الديدة 
865 )حصة)؛

العلمي) الوا ي  غزالن  الديدة 
865 )حصة)؛

الديد يونس الوا ي العلمي)2222 
حصة)؛

العلمي) الوا ي  اس اعيل  جالديد 
2222)حصة.

غزالن) الديدة  استقالة  قبول 

ك دي2ة) مهامها  من  العلمي  الوا ي 

للشركة.

ياس ين) الديدة  من  كل  تعيين 

الوا ي) العلمي جالديدة غزالن  الوا ي 

العلمي) الوا ي  العلمي جالديد يونس 

العلمي) الوا ي  اس اعيل  جالديد 

ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة)

مدي2ين) بإمضاء) الشركة  جت ثيل 

اثنين عل4 امقل.

جاملصاسقة عل4 القانون امسا�شي)

الجديد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار)

سيد 29) 222  ( 5 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدس)824572.
من أأل الخالصة جاإلشهار

ذ.جحيد الخي2ي

564 P

)امستاذ أمين الخي2ي

موثــــــــق
6 ))زنقة الحدين بن علي الدار البيضاء

   S.I SUPER PROMO
مالحظة جفاة شريك جمدي2        

تعيين مدي2ين أدس
تلقاه) ب قت�شى عقد توثيقي  (- ( 

بالدار) موثق  الخي2ي،) أمين  امستاذ 

البيضاء،)بتاريخ)2 ))نوف 29)) 222،)

 S.I SUPER« شركة) شركاء) قرر 

PROMO«)ما يلي):

مالحظة جفاة))الديد اس اعيل بن)

ألون.

توزيع حصصه عل4 الورثة كالتا ي):

الديدة سلي ة بنيحيى)62))حصة.

  25 ألون) بن  مهدي  ( الديد)

حصة.

الديد أمين بن))ألون)25 )حصة.

الديد))غا ي بن ألون)25 حصة.

 63 ألون) بن  صورية  جاآلندة 

حصة.

مالحظة التوزيع الجديد للحصص)

املكونة لرأس ال الشركة كالتا ي):

 522 الديد عبد العزيز بن ألون)

حصة.

الديدة سلي ة بنيحيى)62))حصة.
  25 ألون) بن  مهدي  الديد 

حصة.
الديد أمين بن))ألون)25 )حصة.
الديد))غا ي بن ألون)25 )حصة.
 63 ألون) بن  صورية  جاآلندة 

حصة.
قبول استقالة الديد))عبد العزيز)
بن ألون من مهامه))ك دي2))للشركة.
تعيين كل من))الديد))عبد العزيز)
بنيحيى) سلي ة  جالديدة  ألون  بن 
ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة)

جت ثيله ا للشركة بإمضائيه ا معا.
جاملصاسقة عل4 القانون امسا�شي)

الجديد للشركة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
التجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 29) ( 5 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

 222)تحت عدس)824522.
من أأل الخالصة جاإلشهار

ذ.)أمين الخي2ي

565 P

 AFRIC EQUIPEMENT DE
METROLOGIE

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 2.222  سرهم

مقرها االأت اعي : 26، محج مرس 
الدلطان الطابق   الشقة رقم 3 

الدار البيضاء
الج ع) محضر  ب قت�شى 
يناير) (22 بتاريخ) العاسي  غي2  العام 
لشركة) االأت اعي  باملقر  (،222 
 AFRIC EQUIPEMENT DE«
ذات) شركة  (»METROLOGIE
جحيد،) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

تقرر ما يلي):
 نقل املقر االأت اعي للشركة من):
26،)محج مرس الدلطان الطابق)  

الشقة رقم)3)الدار البيضاء،
املشعل) إقامة  امللياس  م ر  (: إ 4)
الطابق الدفلي عين الدبع) (5 الرقم)

الدار البيضاء.
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القانون) من  (4 البند) تعديل 

امسا�شي.
القانون) صياغة  جإعاسة  تحديث 

امسا�شي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحك ة 

رقم) تحت  مارس) 222) (4 بتاريخ)

.768552
لإلشارة جالبيان
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 EXPERTIP TRAINING AND

CONSULTING
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها : 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي : 46، شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 

الدار البيضاء

العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 

غي2 العاسي بتاريخ)2 )أكتوبر)2222،)

 EXPERTIP«(باملقر االأت اعي لشركة

(»TRAINING AND CONSULTING

املحدجسة،) املدؤجلية  ذات  شركة 

تقرر ما يلي):

 نقل املقر االأت اعي للشركة من):

 2 الطابق  الزرقطوني  شارع   ،46

الشقة رقم 6 الدار البيضاء،

الثاني  الحدن  محج   ، 45 (: إ 4)

الدار   5 رقم  الشقة  الطابق   

البيضاء.
القانون) من  (4 البند) تعديل 

امسا�شي.
القانون) صياغة  جإعاسة  تحديث 

امسا�شي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحك ة 

تحت رقم) (2222 سيد 29) (22 بتاريخ)

.758542
لإلشارة جالبيان
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LOMBIA FOOD
SARL

رأس مال 22.222  سرهم

املقر الرئي�شي: قدارية توفيق 

رقم 36 شارع ال29يحي اح د الدار 

البيضاء

نقل امسهم
أ يع) يبيع  بهوش  أشرف  الديد 

(»Lombia( food« أسه ه في الشركة)

للديدة فاط ة حاجي ي ثلون))722) 

أج) للواحد  سرهم  ( 22 بدعر) سهم 

(.
ً
72.222)سرهم تدفعها امخي2ة نقدا

لرأس) الجديد  التوزيع  سيكون  (

املال عل4 النحو التا ي):

 72.222 (: حاجي) فاط ة  سيدتي 

سرهم

 32.222 (: بهوش) طاهر  الديد 

سرهم

مج وع)):)22.222 )سرهم.

هذا هو):

سيدتي فاط ة حاجي):)722)سهم

الديد طاهر بهوش):)322)سهم

مج وع):)222 )سهم.

مدي2) استقالة  (: الثاني) القرار 

سابق جتعيين مدي2 أديد.

يدتقيل الديد أشرف بهوش من)

جظائفه اإلسارية في الشركة جيعطيهم)

إبراء)ذمة كاملة من إسارتهم.

الشركاء) مج وعة  قررت  ثم 

الديدة فاط ة حاجي مدي2ة) تعيين 

محدجسة) غي2  لفت2ة  للشركة  جحيدة 

جبصالحيات أجسع.

،)الحاضرة) الديدة فاط ة حاجي)

في االأت اع)،)تعلن قبولها باملهام التي)

تم تكليفها بها للتو.

قلم) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء))) بالدار  التجارية  املحك ة 

2/22 / 222)تحت رقم) 82372.

تعديلها) بإيداع  الشركة  قامت 

البيضاء)) للدار  التجاري  السجل  في 

2/22 / 222)تحت رقم)53 377.

568 P

KEFYS IMMO
النقصان في رأس ال الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب وأب 

يوم) 222/  /28  بالبيضاء)
قرر) املدينة  بنفس  جمسجل 

 KEFYS الحاضرجن لشركة) الشركاء)

IMMO))شركة ذات املهام املحدجسة))

ذات)) سرهم،) ( ( 62.222 جرأس الها)

املقر))الرئي�شي))في الدارالبيضاء):)27 

شارع مح د الخامس)،)ما يلي):)

الشركة) رأس ال  تخفيض  (- ( 

سرهم ليصبح بذلك)) ( (82.222 ب بلغ)

82.222)سرهم.

 4 من) تخفيض عدس الشركاء) (- (2

 Mme ( (: جذلك بتنحي كل من) (2 إ 4)

 Mr( Yankel ( ج) ( (Hayat     SANA

BENLOLO)من رأس ال الشركة.

ك دي2) منصبه  من  عزله  (- (3

 Mr( Yankel الديد) للشركة 

.BENLOLO

4)-)تأكيد تعيين مدي2ين ملدة غي2)

محدسة):

 Mrج (Mr Eric SOUSSANA  

.Faissal(LAHLOU

5)-)تعديل املاسة))6)))ج))7)ج)))5 من)

القانون امسا�شي للشركة).
القانون) صياغة  إعاسة  (- (6

امسا�شي للشركة.

اإليداع)):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالبيضاء)يوم))) 2/222 /6 )ج تحت)
رقم)824688.

للنشر جالبيان
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 FOOD AVENUE
273، شارع بئ2 أنزان، املعاريف 

الدار البيضاء

است رار الشركة
قرر الشريك الوحيد لشركة) (- ( 

ليوم))) قراره  في  (»FOOD AVENUE«

است رار الشركة) سبت 29) 222) ( 2
86)من قانون) جفقا ملقتضيات املاسة)

.5-96

أنجز اإليداع القانوني بكتابة) (- (2
الضبط لدى محك ة التجارة للدار)
سيد 29) 222  (6 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدس)823262.
الهيئــة املديـرة

ب قت�شى مقتطف جبيــان

570 P

 BUSINESS DISPLAY
تجزئة فلوريدا، الطابق  ، رقم 

23 ، سيدي معرجف، الدار البيضاء 
است رار الشركة

قرر الشريك الوحيد لشركة) (- ( 
قراره) في  (»BUSINESS DISPLAY«
است رار) سبت 29) 222) ( 2 ( ( ليوم)
الشركة جفقا ملقتضيات املاسة)86)من)

قانون)5-96.
أنجز اإليداع القانوني بكتابة) (- (2
الضبط لدى محك ة التجارة للدار)
سيد 29) 222  (6 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدس) 82326.
الهيئــة املديـرة

ب قت�شى مقتطف جبيــان

571 P

AHL TIGUIDAR
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : حي موالي عبد هللا، 
الزنقة 43، الرقم 2 ، عين الشق، 

الدار البيضاء
حل الشركة

استثنائي) قرار  مقت�شى  جفق  (- ( 
فإن الشركاء) يوليو) 222) (26 بتاريخ)

قررجا ما يلي):
تم حل الشركة.

تم تعيين الديد كرام عبد هللا،)
مصفيا) (BE 434 46 البطاقة) رقم 

للشركة.
املقر االأت اعي لحل الشركة):)حي)
الرقم) (،43 الزنقة) هللا،) عبد  موالي 

2 ،)عين الشق،)الدار البيضاء.
إأراؤه) تم  قد  القانوني  اإليداع 
التجارية) باملحك ة  الضبط  بكتابة 
رقم اإليداع القانوني) بالدار البيضاء)

883 72)بتاريخ)7)سبت 29) 222.
رقم السجل التجاري)325432.

572 P
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TECHNO BUREAU
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها 22.222  سرهم

املقر االأت اعي : حي القدس، الزنقة 
34، الرقم 52 ، سيدي ال29نو�شي، 

الدار البيضاء
حل الشركة

استثنائي) قرار  مقت�شى  جفق  (- ( 
فإن) (2222 أغدطس) ( 7 بتاريخ)

الشركاء)قررجا ما يلي):
تم حل الشركة.

عباس) بن  الديد  تعيين  تم 
ابراهيم،)مصفيا للشركة.

(: الشركة) لحل  االأت اعي  املقر 
حي القدس، الزنقة 34، الرقم 52 ، 

سيدي ال29نو�شي،)الدار البيضاء.
إأراؤه) تم  قد  القانوني  اإليداع 
التجارية) باملحك ة  الضبط  بكتابة 
رقم اإليداع القانوني) بالدار البيضاء)

752266)بتاريخ)6 )أكتوبر)2222.
رقم السجل التجاري)853 4 .

573 P

سي كس ش.م.م.
22،)شـــارع الزرقطـــوني،)أليز)

مراكش

 ACADEMIE
 INTERNATIONALE

 DES SCIENCES
 POLYTECHNIQUES
BENMOUSSA PRIVEE

)liquidation))ش.م.م.
املقر اإلأت اعي : 22، شـــارع 
الزرقطـــوني، أليز ب راكش

تصفية الشركة ج الغاء التسجيل
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى 
يونيو 222،) (32 بتاريخ) اإلستثنائي 
اطار) في  للشركة  اإلأت اعي  باملقر 

التصفية تم تقرير مــايلي):
بن) حفيظة  املصفية  تقرير  (-

مو�شى عن أ يع ع ليات التصفية.
التصفية) حدابات  فحص  (-
عل4) التصويت  مع  عليها  جاملوافقة 

توزيع محت ل لرصيد أي حداب)؛

ذمة املصفية حفيظة بن) إبراء) (-
مو�شى جقيامها بأع الها.

-)االعت2اف بإغالق التصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط ب راكش،)في تـــاريخ)22)شتن29)

 222،)تحت الرقم)27723 .
574 P

 Compta(vision

22,)زنقة ليل إقامة ربيعة)

الصخور الدوساء))الدار البيضاء

 DYNAMICS EXPERT
SERVICES

SARL
الفض املدبق للشركة

أ))ب وأب قرار التج ع االستثنائي)
 DYNAMICS EXPERT« لشركة)
SERVICES SARL«)بتاريخ)32)نوف 29)
سرهم) ( 2.222 مالها) جرأس  (222 
 7 (– جمقرها الكائن بالدار البيضاء)
جزنقة) الخامس  مح د  شارع  زاجية 

أزيالل الطابق)3،))تقرر ما يلي):
 )-)الفض املدبق للشركة بتاريخ)

32)سبت 29) 222.
ح داة سعيد)) ( تعيين الديد) (- (2

مدؤجال عن ع لية الفض.
املدبق) الفض  مقر  تعيين  (- (3

بالعنوان اآلتي):)
الخامس) مح د  شارع  زاجية  (7 
الدار) (- (3 الطابق) أزيالل  جزنقة 

البيضاء.
ب))اإليداع القانوني تم باملحك ة)
  4 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
سيد 29) 222)تحت رقم)824382.

للنشر ج اإليداع

Compta(vision(sarl
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STUDEC MAROC
الفك املدبق للشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  ب وأب 
أكتوبر) 222  ( 5 يوم) بالبيضاء)
يوم) املدينة  بنفس  جمسجل 
شركة) مداه و  قرر  (24/  /222 
شركة) (»STUDEC MAROC«
الرئي�شي) املقر  ذات  املهام  محدجسة 
شارع مح د) (27 (: البيضاء) الدار  في 
22.222 سرهم) ( الخامس جرأس الها)

ما يلي):

الفك ج الحل املدبق للشركة) (-1

املذكورة أعاله.

 NOEL الديد) تعيين  (- (2

KHOURI)للقيام ب ه ة الفك جالحل)

املدبق للشركة.

-)3)تعيين املقر االأت اعي للشركة)

للفك ج للحل املدبق بالدار البيضاء)

27)شارع مح د الخامس))

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

يوم) 2/222 /4   البيضاء) بالدار 

تحت رقم)824323.

للنشر جالبيان
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D-BLUE

SARL

RC : 455255

العنوان : مركز رياض  6 ، تقاطع 

شارع لال ياقوت، مصطفى املعاني 

رقم 62 الطابق الثاني  الدار البيضاء

تصفية شركة

خاص) عقد  أحكام  ب وأب 

بتاريخ) البيضاء) الدار  في  صاسر 

تم إعداس تقرير عن) (، 5/  /222 

قرر) شركة ذات مدئولية محدجسة،)

الج ع العام االستثنائي):

التصفية) حداب  فحص  (-

جاعت اسه)،

جاإلقرار) املصفي،) ذمة  إبراء) (-

بإغالق التصفية)،

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 2/222 /2 )برقم)42226.

577 P

LOGMETRICS
SARL AU

RC : 421475

العنوان : زنقة س ية إقامة شهرزاس   

3 الطابق الخامس رقم 22 - النخيل

  الدار البيضاء

حل شركة
خاص) عقد  شرجط  ب وأب 

بتاريخ) البيضاء) الدار  في  صاسر 

محضر) تحرير  تم  (،28/ 2/222 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

قرر الج ع العام) لل داهم الوحيد،)

االستثنائي):

الشركة) املبكر  الحل  (-

،LOGMETRICS

غيتا) الديدة  املصفي  تعيين  (-

ع ور.

-)تحديد مكان التصفية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 222/  /25)تحت رقم)42632.

RC 42 475)/)الدار البيضاء

578 P

STE  I-MEDICAL
SARL AU

264 شارع غاندي ج ع ر الخيام 

اقامة أوهرة شقة 2 الدار البيضاء

الحل املبكر للشركة
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  املؤرخ 

القرارات) اتخاذ  تم  (25/ 2/222 

التالية):

الحل املبكر للشركة.

الشريف) بديعة  الديدة  تعيين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

 A 63366)بصفتها مصف للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

ب قرها اعاله.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 222/  /  )تحت رقم)822262.

579 P
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 SOCIETE DE

 TRANSMISSION

 MECANIQUE ET

OUTILLAGES

SARL AU

Sigle : STMO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد

مقرها االأت اعي : تجزئة الحرية 

ع ارة رقم 6 الزنقة    الطابق 

الدفلي، محل. الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

46 227

حل الشركة

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تقرر حل) ماي) 222) (25 في) املؤرخ 

شركة)STMO SARL AU شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد،)

 : االأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم،)

الزنقة   6 رقم  ع ارة  الحرية  تجزئة 

الدار  محل.  الدفلي،  الطابق     

أي  جأوس  لعدم  نتيجة  البيضاء، 

نشاط تجاري.

اضالن  يحيى  الديد  عين  جقد 

جعنوانه : إقامة التيدي2 ع ارة 5   

رقم 6  حي مح د بالحدن الوزاني - 

الدار البيضاء ك صفي للشركة.

جقد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 25 ماي  222 في املقر التجاري 

رقم  ع ارة  الحرية  بتجزئة  للشركة 

محل.) الطابق الدفلي،) الزنقة)  ) (6

الدار البيضاء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو) 222)تحت رقم)786222.

580 P

SOGEFCO

 SOCIETE D’EXPLOITATION

FORESTIERE BAB AZHAR
SARL

مركز جاس أمليل تازة

 )-)ب قت�شى عقد عرفي بتاريخ)6  

نوف 29) 222،)مسجل بنفس املدينة)

تم تصفية) نوف 29) 222) (25 بتاريخ)

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة،)ذات)

امل يزات التالية):

 SOCIETE (: التد ية)

 D’EXPLOITATION FORESTIERE

BAB AZHAR)شركة ذات املدؤجلية)

املحدجسة.

تصفية الشركة):)لقد ت ت تصفية)

الشركة ب وافقة الج ع العام.

2)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بتازة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تحت  سيد 29) 222) (2 بتاريخ)

622/ 2)السجل التجاري):)75/37.

581 P

استدراك خطأ
جقع بالجريدة الرس ية عدس 5623 

 بتاريخ ) 8 سيد 29  222 )  باإلعالن

رقم 65P الصفحة 23744. 

SOCIETE HAGECO
بدال من):)

تفويت كامل الحصص التي كانت)

الحايك) االله  عبد  الديد  بحوزة 

)222 )سهم))لصالح الديد الحايك)

جالديد) سهم)) (334( اللطيف) عبد 

جالديد) سهم)) (333( عبار) ح يد 

حديفة الع راني))333)سهم).

يقرأ):)

تفويت كامل الحصص التي كانت)

الحايك) االله  عبد  الديد  بحوزة 

)222 )سهم))لصالح الديد الحايك)

جالديد) سهم)) (342( اللطيف) عبد 

جالديد) سهم)) (332( عبار) ح يد 

حديفة الع راني))332)سهم).

)الباقي ال تغيي2 فيه.)

موثق

FADIMO
إعالن متعدس القرارات

موثق

47 ، شارع مح د الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 22222، طنجة املغرب

FADIMO »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

القدس تجزئة املجد قطعة 32 متجر 
رقم 2، الطابق امر�شي - 22222 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 42 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) اأت اعية  حصة  ( 42 تفويت)

طرف الديدة رشيدة املورير ج الديد)

غزالن) الديدة  ج  شفي2ة  منصف 

الديدة فدجى شفي2ة عل4) ج  شقي2ة 

سبيل الهبة لفائدة كل من الديدة)

ابتدام شفي2ة ج الديدة اي ان شفي2ة

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) شفي2ة  غزالن  الديدة  استقالة 

مهامها ك دي2ة للشركة ة تعيين كل)

من الديدة ابتدام شفي2ة ج الديدة)

اي ان شفي2ة مدي2تين للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) للشركة  االأت اعي  املقر  تغيي2 

 2 )شارع موالي يوسف طنجة،)ا 4)

شارع القدس تجزئة املجد قطعة)32 

متجر رقم)2،)الطابق امر�شي

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين القانون االسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املقر االأت اعي)

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

راس ال) ج  االأت اعية  الحصص 

الشركة

عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
مايلي:)املدي2 القانوني للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2583 .
 I

موثق

SAPAVENIR

إعالن متعدس القرارات

موثق
47 ، شارع مح د الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 22222، طنجة املغرب
SAPAVENIR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 56  

طريق الرباط - 52 22 القصر الكبي2 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 3.

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
حصة اأت اعية) (282 تفويت) مايلي:)
املورير) رشيدة  الديدة  طرف  من 
الديدة) ج  شفي2ة  منصف  الديد  ج 
غزالن شفي2ة ج الديدة اي ان شفي2ة)
سبيل) عل4  شفي2ة  فدجى  الديدة  ج 

الهبة لفائدة الديدة ابتدام شفي2ة
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
حصة اأت اعية) ( 28 تفويت) مايلي:)
الغرابلي) لطيفة  الديدة  طرف  من 
شفي2ة) ناسية  الديدة  ج  الجعفري 
الديدة) ج  شفي2ة  رشيد  الديد  ج 
سهيلة شفي2ة ج الديد يونس شفي2ة)
ج الديدة هدى شفي2ة ج الديدة لبنى)
شفي2ة ج الديدة سلوى شفي2ة عل4)
سبيل الهبة لفائدة الديد بوسلهام)

شفي2ة)
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
استقالة الديدة ابتدام شفي2ة من)
تعيين) ج  للشركة  ك دي2ة  مهامها 
الديد بوسلهام شفي2ة مدي2ا ج حيدا)

للشركة
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قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين القانون االسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

رأس ال) ج  االأت اعية  الحصص 

الشركة

عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 

مايلي:)املدي2 القانوني للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)782.

2I

MED EXPERTISE

SYGMA CERTIFICATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MED EXPERTISE

 N°65 E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR(MAROC

SYGMA CERTIFICATION شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

24 ع ارة اسرار شارع    يناير حي 

الداخلة اكاسير - 82222 اكاسير 

املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  883

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

يناير) 24)ع ارة اسرار شارع)  ) »رقم)

اكاسير) (82222 (- حي الداخلة اكاسير)

الطابق) ( 2 »مكتب رقم) إ 4) املغرب«)

(- حي فونتي اكاير) الثاني ع ارة ل24)

82222)اكاسير املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (23 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27365 .

3I

SOUSS-FISC(SARL

BEN AYOUCH LOGISTIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 BEN AYOUCH LOGISTIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

زاجية المان املهارة تارجسانت ع الة 
تارجسانت - 83324 تارجسانت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
822 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 BEN (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. AYOUCH LOGISTIQUE
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االرساالت ج اممتعة الغي2 املصحوبة)

لحداب الغي2
الغي2) لحداب  البضائع  نقل  (-

جطنيا جسجليا
-)جكيل بالع ولة في نقل البضائع

-)تأأي2 معدات النقل
الع ليات) أ يع  عامة  جبصفة  (-
املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر)

بأغراض ا لشركة.
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
ع الة) تارجسانت  املهارة  المان  زاجية 
تارجسانت)-)83324)تارجسانت املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد الحدن اباجن):)522)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد اح د حرجش):)522)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اباجن  الحدن  الديد 
تارجسانت) املهارة  المان  زاجية  سجار 

83324)تارجسانت املغرب.
عنوانه)ا)) حرجش  اح د  الديد 
املجاز) قصر  الصغي2  القصر  سجار 
فحص انجرة)52 24)القصر الصغي2)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اباجن  الحدن  الديد 
تارجسانت) املهارة  المان  زاجية  سجار 

83324)تارجسانت املغرب
عنوانه)ا)) حرجش  اح د  الديد 
املجاز) قصر  الصغي2  القصر  سجار 
فحص انجرة)52 24)القصر الصغي2)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بتارجسانت  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2282.
4I

FLASH ECONOMIE

SAIS LINE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SAIS LINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها : 22.222  سرهم
مقرها اإلأت اعي :رقم 4   بلوك 22 

سجار أديد بندباب فاس
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري: 
6 763

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)نون29) 222)قرر الشركاء

حل الشركة-
كحالجي) عزيز  الديد  تعيين 
ع ارة س تجزئة) (6 القاطن في شقة)
ك صفي) فاس  (- فاس) جاس  أفق 

للشركة-

 6 رقم) في  التصفية  مقر  حدس 
ع ارة س تجزئة أفق جاس فاس)-)فاس
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) بتاريخ)  ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5242
5I

FIGET SARL

TARAMT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN(MAROC
TARAMT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

خ يس أنجرة كلم 5 بونزال تطوان - 
23222 تطوان املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 823
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
22)شتن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))أكيواز)

الحدين ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن29) (32 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)3226.
6I

FIGET SARL

AZHAR EL FIRDAOUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN(MAROC
AZHAR EL FIRDAOUS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع اللة 

حدناء رقم 28  مرتيل - 52 23 
مرتيل املغرب.
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تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 4722

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يناير) ( 2 املؤرخ في)

ميذة) مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

ع ر ك دي2 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)23 2.

7I

FIGET SARL

MQ TECH MAROC FNIDEQ

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

 MQ TECH MAROC FNIDEQ

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي حيدرة 

الفنيدق رقم 28  تطوان - 23222 

تطوان املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2283

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  ماي) 222) (23 في) املؤرخ 

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

بلحداس هاأر ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) ( 7 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 28 .

8I

FIGET SARL

METALCO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

METALCO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : طريق 

خ يس أنجرة بونزال - تطوان - 

23222 تطوان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2827

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

2222)تقرر حل) 4 )سأن29) املؤرخ في)

مدؤجلية) ذات  شركة  (METALCO

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي طريق خ يس أنجرة)

تطوان) (23222 (- تطوان) (- بونزال)

هدف) تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة

ج عين::

ج) أكيواز  الحدين  الديد)ة))

رقم) املختار  ع ر  شارع  عنوانه)ا))

تطوان املغرب) (23222 -تطوان) (472

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

طريق) جفي  (2222 سأن29) ( 4 بتاريخ)

(- تطوان) (- بونزال) أنجرة  خ يس 

23222)تطوان املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 7 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2222)تحت رقم)6222.

2I

FIGET SARL

GARDE CIVILE PRIVEE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN(MAROC
GARDE CIVILE PRIVEE شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
أوهرة تطوان بلوك   ع ارة 4 

الطابق   شقة 7 تطوان - 23222 
تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22742
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
28)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (GARDE CIVILE PRIVEE
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
أوهرة) إقامة  اإلأت اعي  مقرها 
الطابق)   (4 ع ارة) بلوك) ) تطوان 
تطوان) (23222 (- تطوان) (7 شقة)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق هدف)

الشركة.
إقامة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 4 ع ارة) بلوك) ) تطوان  أوهرة 
 23222 (- تطوان) (7 شقة) الطابق) )

تطوان املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))فوزية خالد ج عنوانه)ا))
 73 رقم) الخضراء) الجزيرة  شارع 
تطوان) (23222 تطوان) الطابق) 2)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (26 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)4422.

 2I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

كاش اند كوم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

 RUE TARIK IBN ZIAD N° 2,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ

 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC

كاش اند كوم شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املدار طريق اسفي رقم 2 6 محل 
رقم 3 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  345 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) شتن29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

زجبدان) كريم  )ة)) الديد) تفويت 

22 )حصة اأت اعية من أصل)22  

حصة لفائدة الديد))ة))هدى رايص)

بتاريخ)2 )شتن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) بتاريخ) 2) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)53 32 .

  I

CONSEILS EVERNAGE

 UNIVERSITE TECH MED

PRIVEE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH(maroc

 UNIVERSITE TECH MED PRIVEE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25342

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مدلم تجزئة بوكار الطانق 3 شقة 

رقم 4  باب سكالة - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.UNIVERSITE TECH MED PRIVEE
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الت2بية الخاصة.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شقة) (3 الطانق) بوكار  تجزئة  مدلم 
42222)مراكش) 4 )باب سكالة)-) رقم)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد عبد الص د فاتحي):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد عبد الص د فاتحي):)222  

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
فاتحي) الص د  عبد  الديد 
عنوانه)ا))س م امرشيش شارع الرازي)

رقم)22  42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
فاتحي) الص د  عبد  الديد 
عنوانه)ا))س م امرشيش شارع الرازي)

رقم)22  42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش بتاريخ)-)تحت رقم)-
 2I

ANEJJAR DEVLOPEMENT

ANEJAR DEVELOPPEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ANEJJAR DEVLOPEMENT

586 املدار طريق اسفي الشقة 3 

الطابق  مراكش ااحي املدي2ة العن29 

2 بوتيك رقم 63 مراكش، 42222، 

مراكش املغرب

 ANEJAR DEVELOPPEMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املدار رقم 

586 الشقة 3 الطابق   مراكش 

حي املدي2ة العن29 2 بوتيك رقم 63 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7263 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

انجار) املهدي  )ة)) الديد) تفويت 

722)حصة اأت اعية من أصل)722 

هللا) عبد  )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

بوعبيد بتاريخ)28)أكتوبر) 222.

انجار) ايدار  )ة)) الديد) تفويت 

322)حصة اأت اعية من أصل)322 

هللا) عبد  )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

بوعبيد بتاريخ)28)أكتوبر) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (23 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32274 .

 3I

CABINET OUASSI

CALLO SERVICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االجل مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب

CALLO SERVICE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي البقعة 
42  تجزئة سلمى - 46222 أسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 23 3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 CALLO(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.SERVICE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.
البقعة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
أسفي) (46222 (- سلمى) تجزئة  ( 42

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد املهدي جاعزيز):)522)حصة)

بقي ة)52.222)سرهم للحصة).
الديد أسامة حدية):)522)حصة)

بقي ة)52.222)سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) جاعزيز  املهدي  الديد 
23)زنقة بوعالم حي الجريفات) الرقم)

46222)أسفي املغرب.
عنوانه)ا)) حدية  اسامة  الديد 
حي املدتشفى) (77 زنقة طرفاية رقم)

46222)أسفي املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) جاعزيز  املهدي  الديد 
23)زنقة بوعالم حي الجريفات) الرقم)

46222)أسفي املغرب
عنوانه)ا)) حدية  اسامة  الديد 
حي املدتشفى) (77 زنقة طرفاية رقم)

46222)أسفي املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم)  26.

 4I

STE LINA COF SARL

 MEGA** شركة ميڭاميناج
** MENAGE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

STE MEGA MENAGE.SARL

 N°112 AV(EL(MAJD(NARJISS -B-

، 30000، FES(MAROC

 MEGA** شركة ميڭاميناج

MENAGE ** شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 2   

شارع املجد الن2أس ب - 32222 

فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.244 2

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

 MEGA** ميڭاميناج) شركة  حل 

MENAGE)**)شركة ذات املدؤجلية)

  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
(- شارع املجد الن2أس ب) (  2 رقم)

فاس املغرب نتيجة لنتيجة) (32222

عدم التوفيق في انجاز املشرجع).

ج عين:

ج) شنتوفي  علمي  ع ر  الديد)ة))

عنوانه)ا))52 )شارع مأي2جند الطابق)

الدارالبيضاء) (22522 الشقة) 2  ( 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

   2 نون29) 222)جفي رقم) بتاريخ) 2)

 32222 (- ب) الن2أس  املجد  شارع 

فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5 53.

 5I



25343 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

STE LINA COF SARL

** MAJD DIV** شركة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE * MAJD(DIV * SARL.AU
 N°14 RUE(NIPAL(HAY(WAFAE
 2 RTE(SEFROU ، 30000، FES

MAROC
شركة **MAJD DIV ** شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4  
زنقة النيبال حي الوفاء 2 طريق 

صفرج - 32222 فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.624 2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) أكتوبر) 222) ( 8 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (522.222« إ 4) سرهم«)
أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5247.
 6I

KEFC MARRAKECH

I3D IMPRESSION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEFC MARRAKECH
 MARRAKECH(APPT 05

 IMMEUB 2020 GH7 E39
 ABOUB MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

I3D IMPRESSION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الحدني املدي2ة   حرف ا القم 523 

مراكش مراكش 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2222 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 6
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 I3D (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IMPRESSION
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطباعة جالخدمات املتعلقة بها جبيع)

اسجات الطباعة جاملدرسية.
الحي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 523 الحدني املدي2ة) )حرف ا القم)
مراكش) (42222 مراكش) مراكش 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: شي اء) البونت  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الديدة البونت شي اء)
س) ع ارة  تومرت  بن  الحدني  الحي 
شقة)6 )مر)42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الديدة البونت شي اء)
س) ع ارة  تومرت  بن  الحدني  الحي 
مراكش) (42222 مراكش) ( 6 شقة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22376 .

 7I

malartci

STE NADERCOM SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 STE NADERCOM SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 
بوزكري بن خلوق التقدم بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب .
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6773

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) نون29) 222) (28 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»22.222 )سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (222.222« إ 4) سرهم«)
أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)26)سأن29)

 222)تحت رقم) 23 .
 8I

FLASH ECONOMIE

CRAFT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CRAFT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
املومن زنقة سومية ع ار 82 الطابق 

2 رقم 24 النخيل - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 CRAFT(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  .غرض 

متنوعة أج اع ال بناء.

عنوان املقر االأت اعي):)شارع عبد)

املومن زنقة سومية ع ار)82)الطابق)

الدار) (22222 (- النخيل) (24 رقم) (2

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: حطابي) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حطابي  مح د  الديد 

القصبة) سرب  بطوطة  ابن  زنقة  (28

ابن اح د)26222)سطات املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) حطابي  مح د  الديد 

القصبة) سرب  بطوطة  ابن  زنقة  (28

ابن اح د)26222)سطات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)246 82.

 2I
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اشرف مكتب):)املحاسبة ج سراسة املشاريع ج فض)

النزاعات لالستاذ اسلي اني بالرشيدية املغرب عل4)

االأراءات القانونية):

 ZIZ MARIO POUR

L›ANIMATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

اشرف مكتب : املحاسبة ج سراسة 

املشاريع ج فض النزاعات لالستاذ 

اسلي اني بالرشيدية املغرب عل4 

االأراءات القانونية :
رقم 8  الطابق االجل ج الثاني زنقة 

موريتانيا الواس االح ر الرشيدية ص 

- ب : 82، 52222، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اأـــــــراءات

 ZIZ MARIO POUR

L›ANIMATION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : املحل 

الكائن بقصر زاجية بكرية مدغرة 

الرشيدية - 52222 الرشيدية 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27  

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

 ZIZ(املؤرخ في)24)نون29) 222)تقرر حل

 MARIO POUR L’ANIMATION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

الكائن) املحل  اإلأت اعي  مقرها 

بقصر زاجية بكرية مدغرة الرشيدية)

نتيجة) املغرب  الرشيدية  (52222 (-

عل4) القدرة  جعدم  اقتصاسية  الزمة 

سخول سوق الشغل.

ج عين:
الديد)ة))راشد عبيد ج عنوانه)ا))
الرشدية) الفالحة  تجزئة  (54 رقم)

ك صفي) املغرب  الرشيدية  (52222

)ة))للشركة.

ج) مهرازي  نعي ة  الديد)ة))
ح زة) زنقة  (224 رقم) عنوانه)ا))

52222)الرشيدية) املحيط الرشيدية)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
املحل) جفي  نون29) 222) (24 بتاريخ)
مدغرة) بكرية  زاجية  بقصر  الكائن 
الرشيدية) (52222 (- الرشيدية)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
سأن29) 222)تحت رقم) 455/222.

22I

K-FIN

K-FIN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

K-FIN
 AV(MED(VI(KM 4.2 SOUISSI

 RABAT ، 10170، RABAT
MAROC

K-FIN شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د الداسس، كلم 4.2 طريق زعي2 

الدوي�شي الرباط - 72 2  الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 56355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 5
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
.K-FIN(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

تأمين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصعيد) عل4  املشورة  ج  الخدمات 
اإلسارة،) لفائدة  الدج ي  ج  الوطني 
ج) العامة  املقاجالت  ج  املؤسدات 
اإلساري،) املدتوى  عل4  الخاصة،)
املا ي) التجاري،) التقني،) املحاسباتي،)
أج غي2ها تش ل عل4 جأه الخصوص:)
املشاريع،) لل قاجالت،) املا ي  التحليل 

امليزانيات ج معامالت مالية أخرى..

KENZA CARGO22 شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 شارع 

الحريري اقامة أ يلة الطابق 7 رقم 

8  طنجة 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  7227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) مارس) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KENZA CARGO

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي للبضائع).

شارع) (7 (: عنوان املقر االأت اعي)
الحريري اقامة أ يلة الطابق)7)رقم)

8 )طنجة)22222)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد خالد الزميت):)622)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 422 (: بنع ر) عائشة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الزميث  خالد  الديد 
املنظر الج يل زنقة)42)رقم)4)الطابق)

2)طنجة)22222)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) بنع ر  عائشة  الديدة 
املنظر الج يل زنقة)42)رقم)4)الطابق)

2)طنجة)22222)طنجة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الزميث  خالد  الديد 
املنظر الج يل زنقة)42)رقم)4)الطابق)

2)طنجة)22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) بتاريخ) 2) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)244234.

22I

ALI HOUSSA

LBISM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALI HOUSSA

رقم 222 امللعب البلدي ص-ب 86 

تنجداس الرشيدية، 52622، تنجداس 

املغرب

LBISM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 3  

القرية الن وذأية تنجداس - 52622 

تنجداس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3255

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) (28 املؤرخ في)

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ) (LBISM الوحيد) الشريك  ذات 

جعنوان) سرهم  (322.222 رأس الها)

القرية) ( 3 بلوك) اإلأت اعي  مقرها 

الن وذأية تنجداس)-)52622)تنجداس)

املغرب نتيجة ل):)تراكم الخدائر.

ج حدس مقر التصفية ب بلوك)3  

املغرب) تنجداس  الن وذأية  القرية 

52622)تنجداس املغرب.)

ج عين:

ج) موح4  قيدجش  الديد)ة))

تنجداس) الدات  قصر  عنوانه)ا))

املغرب) تنجداس  (52622 تنجداس)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)588.

23I

BELGA CONSULTING

MARIA CARREAUX CERAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
 MARIA CARREAUX CERAM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6 
أسفل املنزل تجزئة التوازن - 2252  

الصخي2ات املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 34842

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 3
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 MARIA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.CARREAUX CERAM
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البالط،) منتجات  أ يع  جتوزيع 
جالطالء،) الصحي،) جالصرف 
جالكهرباء،)جامأهزة،)جامسجات جمواس)

البناء؛
االستي2اس جالتصدير؛

تجديد جبناء)العقارات،.
 6 رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
أسفل املنزل تجزئة التوازن)-)2252  

الصخي2ات املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديد حدن املنصوري)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد حدن املنصوري عنوانه)ا))
سكتور س رقم)237)حي الصهريج ح)

ي م)22 2 )الرباط املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد حدن املنصوري عنوانه)ا))
سكتور س رقم)237)حي الصهريج ح)

ي م)22 2 )الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بت ارة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)6265.
24I

MOORISH

 MULTISERVICE
INTERNATIONAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
32 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة س 

، 22282، الدار البيضاء املغرب
 MULTISERVICE

INTERNATIONAL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي    شارع 
فال جلد ع ي2 شقة 4  ، أكدال - 

2222  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 56275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
متبوعة) الشركة  تد ية 
ب ختصر) اإلقتضاء) عند 
 MULTISERVICE (: تد يتها)

.INTERNATIONAL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
التوظيف) اإلسارية,) االستشارات 

جالتدريب,مركز االتصال.
عنوان املقر االأت اعي):)  )شارع)
(- أكدال) (، ( 4 شقة) ع ي2  جلد  فال 

2222 )الرباط املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) ( 22 (: يوفي) سنيا  الديدة 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) يوفي  سنيا  الديدة 
  4222  22 رقم) الدعاسة  تعاجنية 

القنيطرة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) سقا ي  رأاء) الديدة 
 3 شقة) (42 شارع الحزام الكبي2 رقم)
 22222 ناسية الحي املح دي) تجزئة 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)55 22 .
25I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 BUREAU DE
 TRAVAUX ETUDES ET

)CONSULTANCES (BTEC

إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 BUREAU DE TRAVAUX ETUDES
 (ET(CONSULTANCES (BTEC
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: مكتب 

رقم 8 بالطابق التاني بع ارة 
املدتقبل شارع مح د الخامس - 

23222 بني مالل املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.227 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
من) الشركة  نشاط  تقليص  مايلي:)
ا 4) مكتب للدراسات ج اشغال البناء)

مكتب للدراسات فقط
عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 
تغيي2 املدي2 من أ ال الدين) مايلي:)
اجزمو ج ح زة اجزمو ا 4 ح زة اجزمو)

فقط
عل4) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 
مايلي:)تحويل املقر االأت اعي للشركة)
الطابق) رقم)  ) شقة  العنوان  من 
الثالث اقامة املدي2ة الخضراء)شارع)
مح د الخامس بني مالل ا 4 العنوان)
بالطابق التاني بع ارة) (8 مكتب رقم)
املدتقبل شارع مح د الخامس بني)

مالل
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

غرض الشركة مكتب الدراسات
عل4) ينص  الذي  (: 4 رقم) بند 
اجزمو) ح زة  الديد  اصبح  مايلي:)

املدي2 الوحيد للشركة
عل4) ينص  الذي  (:4 رقم) بند 
هو) للشركة  االأت اعي  املقر  مايلي:)
بالطابق التاني بع ارة) (8 مكتب رقم)
املدتقبل شارع مح د الخامس بني)

مالل
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم)222 .

26I
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 FIDUCIAIRE«(STE(MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

 GOLDEN HAND
DECORATION - GHD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE(MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 ع ارة ياسين شارع 

الحدن الثاني أحداف أزرج ، 
22 53، أزرج املغرب

 GOLDEN HAND DECORATION
GHD - شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 34  زنقة 
8 حي بام أحداف - 22 53 أزرج 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) (2222 شتن29) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 GOLDEN HAND DECORATION

.-(GHD
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أ يع) جع وما  االع ال.) جمختلف 
املرتبطة) جاملالية  التجارية  االع ال 
بغرض) مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل 

الشركة جاملداه ة في تن يتها.
  34 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
زنقة)8)حي بام أحداف)-)22 53)أزرج)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: حدني) عدنان  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حدني  عدنان  الديد 
 53 22 8)حي بام أحداف) 34 )زنقة)

أزرج املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) حدني  عدنان  الديد 
 53 22 8)حي بام أحداف) 34 )زنقة)

أزرج املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) بازرج  االبتدائية 

 222)تحت رقم)322.
27I

رمزي لالستشارات

 FARESS INNOVATION DE
CONSRUCTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون29 ع ارة ح دي جلد 

الرشيد الطابق رقم  2 شقة رقم  2 
العيون ، 72222، العيون املغرب
 FARESS INNOVATION DE
CONSRUCTION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي اسامة 

ابن زايد حي اللخمي . تجزئة أمل 2 
رقم 232 الطابق الثالت العيون. - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32 63
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 FARESS INNOVATION DE

.CONSRUCTION

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
متنوعة;أع ال جلوازم متنوعة;أع ال)

البناء)العامة جحفر اآلبار..
اسامة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 2 تجزئة أمل) (. ابن زايد حي اللخمي)
(- العيون.) الثالت  الطابق  (232 رقم)

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بورماية  ح يد  الديد 
تومرت) ابن  املهدي  زنقة  (88 رقم)
  52 2 الخ يدات.) الياس ين) )

الخ يدات املغرب.
الديدة فاط ة بنباري عنوانه)ا))
رقم) 5   س  بلوك  الزيتون  حي 
تيكوين اكاسير)82222)اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بورماية  ح يد  الديد 
تومرت) ابن  املهدي  زنقة  (88 رقم)
  52 2 الخ يدات.) الياس ين) )

الخ يدات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)

 222)تحت رقم) 3677/222.

28I

مدتامنة شامة

CONFIANZA CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة
مدتامنة شامة

شارع املدي2ة رقم 42  الطابق االجل 
الناظور شارع املدي2ة رقم 42  
الطابق االجل الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
CONFIANZA CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

الرئيدة تاجي ة الناظور - 62222 
الناظور املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 865 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

بوخرطة عزيز ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم) 448.
22I

FLASH ECONOMIE

DR BUREAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DR BUREAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلأت اعي: 2  زنقة سارية 

بن زنيم الطابق 3 الشقة 3 النخيل - 
الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52222 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد
DR BUREAU)تد ية الشركة

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
طباعة جمدتلزمات املكاتب

زنقة) ( 2 (: عنوان املقر االأت اعي)
 3 الشقة) (3 الطابق) زنيم  بن  سارية 

النخيل)-)الدار البيضاء
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة
  22.222 :مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي
 GOUDA YPE الديد)

FULGENCE
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سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 222
للحصة

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جمواطن مدي2ي الشركة

 GOUDA YPE الديد) (
FULGENCE)ملدة غي2 محدجسة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)248 82.
32I

COMPTASTEL

H&S COMPANY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTASTEL
 Av(Prince(Heritier(ET.1 AP.1  24

، 90020، TANGER(MAROC
H&S(COMPANY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ج ي 
العهد الطابق   الشقة رقم  2 - 

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27 6 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) (22 2 مارس) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 H&S (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COMPANY
طبعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
خدمات) جتوزيع  طباعة  مكتبة 

امنشطة الالمنهجية.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
ج ي العهد الطابق) )الشقة رقم) 2)-)

22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (52 (: الديد ابو زيد س ي2)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

52)حصة) (: الديدة املجاهد هند)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

بقي ة) (52 (: الديد ابو زيد س ي2)
22 )سرهم.

بقي ة) (52 (: الديدة املجاهد هند)
22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) س ي2  زيد  ابو  الديد 
مج ع الحدني مجد)2)رقم)5 22222 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) هند  املجاهد  الديدة 
مج ع الحدني مجد)2)رقم)5 22222 

طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) س ي2  زيد  ابو  الديد 
مج ع الحدني مجد)2)رقم)5 22222 

طنجة املغرب
عنوانه)ا)) هند  املجاهد  الديدة 
مج ع الحدني مجد)2)رقم)5 22222 

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2 22)تحت رقم)3235.
3 I

SAMADOHA GROUP

SAMADOHA GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SAMADOHA GROUP
55 شارع الزرقطوني فضاء 

الزرقطوني الطابق   شقة رقم 
3 حي املدتشفيات ، 22222، 

MAROC الدارالبيضاء
SAMADOHA GROUP شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 55 شارع 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني 

الطابق االجل حي املدتشفيات 55 
شارع الزرقطوني فضاء الزرقطوني 

الطابق االجل حي املدتشفيات 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.424843

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) املؤرخ في) 2)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (SAMADOHA GROUP
جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي)55)شارع الزرقطوني)
الزرقطوني الطابق االجل حي) فضاء)
الزرقطوني) شارع  (55 املدتشفيات)
الزرقطوني الطابق االجل حي) فضاء)
الدارالبيضاء) (22222 املدتشفيات)

املغرب نتيجة ل):)انعدام النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب)55)شارع)
الزرقطوني فضاء)الزرقطوني الطابق)
املغرب) املدتشفيات  حي  االجل 

22222)الدارالبيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) التاس ي  ضح4  الديد)ة))
عنوانه)ا))اقامة الكتبية)2)الشقة س)
 )زنقة مح د الرحي يني حي يوسف)
مراكش) (42222 بن تاشفين مراكش)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الديد)ة))سامية امزيان القضاجي)
فرندا) (75228 فرندا) عنوانه)ا)) ج 

فرندا ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)24 823.

32I

زجبي2 بوتغ اس

STE CHAW NOUR SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زجبي2 بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

 STE CHAW NOUR SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 مج 2 
القدس 3 تازة - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) غشت) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHAW NOUR SARL AU
اشكال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة اج البناء
أ يع املعامالت التجارية

االست2اس جالتصدير.
عنوان املقر االأت اعي):)28)مج)2 

القدس)3)تازة)-)35222)تازة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الشاجي) طارق  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الشاجي  طارق  الديد 
تازة) (35222 سجار بويدلي اكنول تازة)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الشاجي  طارق  الديد 
تازة) (35222 سجار بويدلي اكنول تازة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)626.
33I
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SALAMA BF

ste dermo-trans
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

SALAMA BF

سجار الدهرة طريق مكناس ال29ج 

خنيفرة ، 54222، خنيفرة املغرب

ste(dermo-trans شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

املدي2ة تغدالين خنيفرة - 54223 

تغدالين املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3522

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2 )نون29) 222)ت ت إضافة)

إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

(- الخام) املعاسن  مدبك  مشغل 

استي2اس جتصدير).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

23)سأن29) االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

 222)تحت رقم)426.

34I

CAFIGEC

DIDASKAYN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

DIDASKAYN شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 43 زنقة 

امقحوان حي بوسيجور - 22 22 

الدار البيضاء املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.364822

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

النقل) (-« من) الشركة  نشاط  تغيي2 

الشخ�شي«)إ 4)»-)النقل املدر�شي«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822623.

35I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

ELSAMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البيضاء املغرب

ELSAMA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 

 2 شارع مح د رفاعي رقم 422 

الداخلة الداخلة 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 222 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ELSAMA

غرض الشركة بإيجاز):)االستي2اس ج)

التصدير،)التجارة.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شارع مح د رفاعي رقم) املدي2ة) 2)
 73222 الداخلة) الداخلة  (422

الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: اجتن2يت) لحدن  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد لحدن اجتن2يت عنوانه)ا))
  8 رقم) زيز  جاس  زنقة  (2 املدي2ة) حي 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد لحدن اجتن2يت عنوانه)ا))
  8 رقم) زيز  جاس  زنقة  (2 املدي2ة) حي 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون29) 222)تحت رقم)-.

36I

سيوان املوثقة سعاء)زرجقي

RIAD ANGAD AL JADIDA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيوان املوثقة سعاء زرجقي
جأدة شارع الدرفوفي رقم 36 اقامة 

كوليزي الطابق الثالث رقم 8  ، 
62222، جأدة املغرب

RIAD ANGAD AL JADIDA شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي جأدة 
الطريق الرئيدية 2 الفيضة ع الة 
بني خالد جأدة 62222 جأدة بني 

سرار املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34522

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

ابراهيم) )ة)) الديد) تفويت 
اأت اعية) حصة  ( 2.222 اقاللوش)
لفائدة) حصة  ( 2.222 أصل) من 
 22 الديد))ة))حفيظ عرباجي بتاريخ)

نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (27 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)62 4.

37I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

VICAPRO

إعالن متعدس القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 
الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم  2 
، 42222، مراكش املغرب

VICAPRO »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: امللك 
املدمى »Marguerite(S.M« تجزئة 
عرصة الزاهية رقم 5 أليز 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52267

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)4 )أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
التي) تزكية ع لية تفويت الحصص 
ت ت ب راكش بتاريخ) 2/222 /4  
أس اؤهم:) االتية  امشخاص  بين 
 VICAR IMMOBILIERشركة-
جعشرجن) خ دة  تفوت  ش.م.م 
 VSMشركة إ 4  )25حصة)) حصة)
ذات) ش.م.م  (INVESTISSEMENT
 VICARشركة- الوحيد.) الشريك 
IMMOBILIER)ش.م.م تفوت خ دة)
إ 4) حصة)25حصة)) جعشرجن 
ش.م.م ذات) (CASM INVESTشركة

الشريك الوحيد.



25349 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
:كراء) ليصبح) الشركة  نشاط  تغيي2 

عقارات غي2 املفرجشة
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
املحين) امسا�شي  النظام  اعت اس 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
يــتـحــدس هـــدف الــشــركـة فـي الـ ـغــرب)
كـ ــا فـي الـخــارج في):كراء)عقارات غي2)

املفرجشة
عل4) ينص  الذي  6ج7:) رقم) بند 
محدس) الشركة  رأس ال  مايلي:)
كالتا ي:) مقدم  سرهم  (52.222 في)
 VSM INVESTISSEMENT شركة)
حصة) عشرجن  ج  جخ دة  مئتان 
22 سرهم) بقي ة) »225حصة«)
 CASMشركة الواحدة؛) للحصة 
عشرجن) ج  جخ دة  مئتان  (INVEST
حصة)»225حصة«)بقي ة)22 سرهم)
امعاس) الديد  الواحدة؛) للحصة 
حاسجي رح وني خ دون حصة)»52 

حصة«)بقي ة)22 سرهم للحصة.
بند رقم) )ا 4)46:)الذي ينص عل4)
انظر النظام امسا�شي املحين) مايلي:)

للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32374 .
38I

EURO ACCOUNTING HOUSE

THE HILL CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 THE HILL CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26. شارع 

مرس الدلطان شقة 3 الطابق امجل 

- 22222 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524 75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 THE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HILL CONSTRUCTION

التن ية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدنية) الهندسة  أشغال  (- العقارية)

امشغال) (- الصناعية) البناءات  (-

أشغال) (- الخصوصية) ج  الع ومية 

الكهرباء) (- الهدم) أشغال  (- البناء)

ج) بيع جشالاء) (- العامة ج الت2صيص)

تصدير جاستي2اس مواس البناء......

 .26 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

شارع مرس الدلطان شقة)3)الطابق)

امجل)-)22222)الدار البيضاء)امل لكة)

املغربية.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: أح د) رحوبي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أح د  رحوبي  الديد 

 24222  5 تجزئة النديم) (.54 الرقم)

الجديدة امل لكة املغربية.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) أح د  رحوبي  الديد 

 24222  5 تجزئة النديم) (.54 الرقم)

الجديدة امل لكة املغربية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822458/.

32I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

NATYVES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

NATYVES شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : املنطقة 

الصناعية سيدي غانم ه6 الطابق 

االر�شي رقم 228 - 42222 مراكش 

املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 53565

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

32)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

املدؤجلية) ذات  شركة  (NATYVES

 62.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

املنطقة الصناعية سيدي غانم ه6 

 42222 (- (228 الطابق االر�شي رقم)

مراكش املغرب نتيجة لعدم القدرة)

عل4 االست رار في تاسية النفقات).

ج عين:

الديد)ة))إيف أان هن2ي الرجين ج)

عنوانه)ا))8)مج وعة علي بلحاج حي)

مراكش) (42222 يوسف بن تاشفين)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

جفي املنطقة) شتن29) 222) (32 بتاريخ)

الطابق) ه6) غانم  سيدي  الصناعية 

مراكش) (42222 (- (228 االر�شي رقم)

املغرب).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (23 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22722 .
42I

KHM CONSULTING

PLASTIPLEX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

KHM CONSULTING
  زنقة ايت باع ران امل ر ب الطابق 
االجل الرقم 26  تقاطع شارع مح د 
الخامس ج املقاجمة ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
PLASTIPLEX شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 حي 

العيون الطابق 3 الشقة رقم 
-5املح دية - 2 288 املح دية 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26363

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الشقة) (3 الطابق) العيون  حي  (67«
املح دية) (288 2 (- -5املح دية) رقم)
الرقم) (2 االمان) »اقامة  إ 4) املغرب«)
املح دية) (288 2 (- املح دية) (128-

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)5 25.
4 I

CAFIGEC

 GLOBAL SCIENTIFIK
ATLANTIC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تغيي2 نشاط الشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
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 GLOBAL SCIENTIFIK ATLANTIC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 264 شارع 
ابراهيم رجساني طريق الجديدة 

اقامة الوفاق رقم 7  - 22 22 الدار 
البيضاء املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4578 2
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 
النقل) (-« من) الشركة  نشاط  تغيي2 
(-« إ 4) الشخ�شي نيابة عن اآلخرين«)

النقل املدر�شي«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822622.
42I

somacompta(sarl

روتكام
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

somacompta(sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
رجتكام شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
هوار378 بركان - 63322 بركان 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3785

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 63322 (- بركان) هوار378) »تجزئة 
 6 رقم) »املكتب  إ 4) املغرب«) بركان 
 34 زنقة طنجة اقامة القا�شي رقم)

تازة)-)35222)تازة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)727.
43I

كافجيد

ECO LIVRAISON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 65  مج وعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
ECO LIVRAISON شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 35 
رقم 22 الطابق الدفلي العالية   
حي املفة - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ECO (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LIVRAISON
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغي2.
 35 زنقة) (: عنوان املقر االأت اعي)
العالية)   الدفلي  الطابق  (22 رقم)
البيضاء) الدار  (22222 (- املفة) حي 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: اباضة) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اباضة  مح د  الديد 
الدفلي) الطابق  (2 رقم) (35 زنقة)
الدار) (22222 املفة) العالية) )

البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اباضة  مح د  الديد 
الدفلي) الطابق  (2 رقم) (35 زنقة)
الدار) (22222 املفة) العالية) )

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823237.
44I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 RM WONDERS
ENTERTAINMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
 RM WONDERS

ENTERTAINMENT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
2 ،عل4 الي ين ، شقة رقم 6، زاجية 
شارع طارق ابن زياس جابن عائشة، 
إقامة إكديل سيور، ع ارة 8  - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 3237 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 RM (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.WONDERS ENTERTAINMENT

:)مقاجل في) غرض الشركة بإيجاز)
زخرفة املباني.

إستي2اس ج التصدير
.

مكتب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(،6 شقة رقم) (، ،عل4 الي ين) (2 رقم)
جابن) زياس  ابن  طارق  شارع  زاجية 
عائشة،)إقامة إكديل سيور،)ع ارة)

8 )-)42222)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: صابرة) الباز  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صابرة  الباز  الديدة 
إي) ع ارة  التوحيد) ) إقامة  (522

م29جكة)42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) صابرة  الباز  الديدة 
إي) ع ارة  التوحيد) ) إقامة  (522

م29جكة)42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22225 .
45I

DRIEB(&(ASSOCIES

ZORO 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ جقع بالجريدة 
الرس ية

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC
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 ZORO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

 جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 
مصطفى ملعاني - 24222 الدار 

البيضاء املغرب.
بالجريدة) جقع  خطٍإ) إستدراك 
  5 بتاريخ) (5624 عدس) الرس ية 

سأن29) 222.
املرحوم) جفاة  تسجيل  (: من) بدال 
عبد الرحيم لح ام بتاريخ) 2)شتن29)

222 
تسجيل جفاة املرحوم عبد) (: يقرأ)
الرحيم له ام بتاريخ)6 )شتن29) 222

الباقي بدجن تغيي2.
46I

COMPTASTEL

OMS INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTASTEL
 Av(Prince(Heritier(ET.1 AP.1  24

، 90020، TANGER(MAROC
OMS INVEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 

شارع بركان ج شارع ابو بكر الصديق 
اقامة رقم 3  الطابق رقم 5 الشقة 

22 - 62222 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38387
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 OMS (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.INVEST
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االأهزة) جتوزيع  جالتصدير  االستي2اس 
جاملناضد) املطبخ  جاسجات  املنزلية 

املختلفة..

تقاطع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

شارع بركان ج شارع ابو بكر الصديق)

الشقة) (5 الطابق رقم) ( 3 اقامة رقم)

22)-)62222)جأدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (334 (: ع ر) عافي  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 333 (: مصطفى) اهرار  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 333 (: الديد سنال صالح الدين)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

بقي ة) (334 (: ع ر) عافي  الديد 

22 )سرهم.

 333 (: مصطفى) اهرار  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.

 333 (: الديد سنال صالح الدين)

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ع ر  عافي  الديد 

حديقة) املج ع  رشيد  موالي  شارع 

 6 الطابق) (D االقامة) (B  (فالفلوري

الرقم)88 22222)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) مصطفى  اهرار  الديد 

 2 مج ع الحدني اقامة العزيزة اية)
رقم)62 22222)طنجة املغرب.

الدين) صالح  سنال  الديد 

اقامة) مراكش  شارع  عنوانه)ا))
مجوريل)C)الطابق)7)رقم)43 22222 

طنجة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) ع ر  عافي  الديد 

حديقة) املج ع  رشيد  موالي  شارع 

 6 الطابق) (D االقامة) (B  (فالفلوري

الرقم)88 22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) ( 6 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)3228.

47I

سوس لل حاسبة

 SOCIETE EL HADJAOUI
PROMO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سوس لل حاسبة
رقم 56 زنقة مح د القوري مكتب 
رقم KENITRA ، 4222 ، 2 املغرب

 SOCIETE EL HADJAOUI
PROMO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 3 
اليانس سارنا بقعة لس27  طريق 
مهدية. - 4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE EL HADJAOUI (:

.PROMO
غرض الشركة بإيجاز):)*مقاجل في)

االنعاش العقاري.
املختلفة) امشغال  في  مقاجل  (*

جالبناء.
*بيع مواس البناء)بالتقديط..

 3 متجر) (: عنوان املقر االأت اعي)
طريق) لس27 ) بقعة  سارنا  اليانس 

مهدية.)-)4222 )القنيطرة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: الحدأاجي) الحدين  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الحدأاجي) الحدين  الديد 
عنوانه)ا))ع ارة)26)الشقة)4)املغرب)
العربي ب3 4222 )القنيطرة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الحدأاجي) الحدين  الديد 
عنوانه)ا))ع ارة)26)الشقة)4)املغرب)
العربي ب3 4222 )القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82328.
48I

CANOCAF SARL

NAVALIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
NAVALIA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ميناء بني 

انصار - 62252 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232  
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NAVALIA
غرض الشركة بإيجاز):) )/)تأأي2)
معدات) في  تاأرة  (/ (2 الدفن) جبيع 

الدفن)3)/)استي2اس جتصدير.
عنوان املقر االأت اعي):)ميناء)بني)

انصار)-)62252)الناظور املغرب.
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أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد ربيع الدو�شي):)252)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (52 (: ازيرار) الديدة فايزة 
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الدو�شي  ربيع  الديد 
 62252 انصار) بني  املسجد  حي 

الناظور املغرب.
الديدة فايزة ازيرار عنوانه)ا))حي)
اجالس مي ون زنقة)27)رقم)26 62222 

الناظور املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الدو�شي  ربيع  الديد 
 62252 انصار) بني  املسجد  حي 

الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)4478.
42I

mohammed(boumzebra

OA ARCHI ART
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
OA ARCHI ART شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق االجل 

الرقم 25 - 23222 الفقيه بن صالح 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 OA (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ARCHI ART
مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مع اري.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
االجل) الطابق  هللا  عبد  بن  عالل 
الرقم)25)-)23222)الفقيه بن صالح)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: اسامة) اشلي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اسامة  اشلي  الديد 
الفقيه بن) (23222 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اسامة  اشلي  الديد 
الفقيه بن) (23222 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

26)سأن29) 222)تحت رقم)8 3.
52I

ASMAA MEDIA GROUP

AMINEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 32 الرقم 

22 ال29نو�شي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب
AMINEX شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 

اح د املجاطي اقامة ليزالب الطابق 
االجل رقم 8 العاريف - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3248 5

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) ( 5 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
رحباجي) )ة)) الديد) تفويت 
حصة اأت اعية) ( .222 عبدالكريم)
من أصل)222. )حصة لفائدة الديد)
نون29) ( 5 بتاريخ) صابر  أ ال  )ة))

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822563.
5 I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

 STATION SERVICE
ZERHOUN SUD

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV(ABOULHASSAN(EL
 MARINI(V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
 STATION SERVICE ZERHOUN

SUD شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3  
الزياسة زرهون - 52353 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5487 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (27

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 STATION SERVICE ZERHOUN

.SUD

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امشغال) للديارات-) الخدمات 

املختلفة جالبناء-)التجارة).

  3 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)

مكناس) (52353 (- زرهون) الزياسة 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد ح دج�شي عبد الحي):)822 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 222 (: الفاتحي) لطيفة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الحي) عبد  ح دج�شي  الديد 

املغاصين) القليعة  سجار  عنوانه)ا))

مكناس) (52353 مكناس) زرهون 

املغرب.

الديدة لطيفة الفاتحي عنوانه)ا))

زرهون) املغاصيين  القليعة  مدشر 

مكناس)52353)مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الحي) عبد  ح دج�شي  الديد 

املغاصين) القليعة  سجار  عنوانه)ا))

مكناس) (52353 مكناس) زرهون 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5242.

52I
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Bureau(de(La(competences(consultation

 STE TRAVAUX DIVERS
HICHAM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Bureau(de(La(competences
consultation

 Angle(bvd(ALBAAT(ET(BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

72222، العيون املغرب
 STE TRAVAUX DIVERS HICHAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
مدينة الوفاق رقم : ج 738 . - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3228 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX DIVERS HICHAM
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) الخدمات  جتقديم  جاملنشاءات 
املجال الطاقة الش دية جحفر االبار)

جالتجارة جااليراس جالتصدير)....
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- (. 738 ج) (: رقم) الوفاق  مدينة 

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: بوسدرة) هشام  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوسدرة  هشام  الديد 
تاي ة) اجالس  الكرسان  الد ارة  حي 

72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بوسدرة  هشام  الديد 
تاي ة) اجالس  الكرسان  الد ارة  حي 

72222)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2222)تحت رقم) 3742/222.
53I

STE A.K SAHARA SHADOW SARL

 STE A.K SAHARA SHADOW
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 STE A.K SAHARA SHADOW
SARL

مدينة الوفاق بلوك E رقم 778 
مدينة الوفاق بلوك E رقم 778، 

72222، العيون املغرب
 STE A.K SAHARA SHADOW

SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 
الوفاق بلوك E رقم 778 العيون 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

322 2
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.A.K SAHARA SHADOW SARL

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ع ومية.

مدينة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
العيون) (778 رقم) (E بلوك) الوفاق 

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اسكور  هشام  الديد 
الوحدة) مدينة  ف  بلوك  (22 رقم)

72222)العيون املغرب.
خيي) ايت  الدين  نور  الديد 
زنقة) اسكيكي ة  شارع  عنوانه)ا))
حي) رقم)  ) بابيت  اقامة  بوذنيب 

الوحدة) 2 72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اسكور  هشام  الديد 
الوحدة) مدينة  ف  بلوك  (22 رقم)

72222)العيون املغرب
خيي) ايت  الدين  نور  الديد 
زنقة) اسكيكي ة  شارع  عنوانه)ا))
حي) رقم)  ) بابيت  اقامة  بوذنيب 

الوحدة) 2 72222)العيون املغرب
تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)22 
سأن29) 222)تحت رقم) 3622/2.

54I

ELITE GENERATION SARL AU

الفري حمزة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELITE GENERATION SARL AU
حي املطار زنقة أجالس سليم رقم 

 /864، 73222، الداخلة املغرب
الفري ح زة شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 

2 شارع باحنيني رقم 54 - 73222 
الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

الفري) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

ح زة.

غديل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواس) آ ي،بيع  غديل  املالبس،)

التنظيف،)استي2اس جتصدير.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- (54 رقم) باحنيني  شارع  (2 املدي2ة)

73222)الداخلة املغرب).

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الصالحي) ح زة  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد ح زة الصالحي عنوانه)ا))

سار جلد صالح الع رية)43222)القلعة)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ح زة الصالحي عنوانه)ا))

سار جلد صالح الع رية)43222)القلعة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 252/222 .

55I
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JURIS INVEST PARTNERS

ACADEMIE MENARA
إعالن متعدس القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
أيت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة التوفيق سيدي معرجف الدار 
البيضاء، 22272، الدار البيضاء 

املغرب
ACADEMIE MENARA »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 2.522 

طريق اكاسير - 42222 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87345
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)شتن29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
االستثنائي) العام  الج ع  قرر  مايلي:)
اطار) في  الشركة  نشاط  است رارية 
05- القانون) من  (86 املاسة) احكام 
بالتا ي) املت2اك ة ج  رغم الخدائر  (26

تدت ر الشركة في نشاطها.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص عل4 مايلي:).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32422 .
56I

JURIS INVEST PARTNERS

AKKAR DEVELOPPEMENT

إعالن متعدس القرارات
JURIS INVEST PARTNERS

أيت بزنس كالص رقم 6 ـ8  
تجزئة التوفيق سيدي معرجف الدار 

البيضاء، 22272، الدار البيضاء 
املغرب

 AKKAR DEVELOPPEMENT
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 2.522 

طريق اكاسير - 42222 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.327 7

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)32)شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
االستثنائي) العام  الج ع  قرر  مايلي:)
احكام) اطار  في  الشركة  است رارية 
رغم) (05-96 القانون) من  (86 املاسة)
تدت ر) بالتا ي  ج  املت2اك ة  الخدائر 

الشركة في نشاطها.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص عل4 مايلي:).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32424 .
57I

JURIS INVEST PARTNERS

 MENARA BREINCO
URBANISME

إعالن متعدس القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
أيت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة التوفيق سيدي معرجف الدار 
البيضاء، 22272، الدار البيضاء 

املغرب
 MENARA BREINCO

URBANISME »شركة املداه ة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 2.522 

طريق اكاسير - 42222 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6 22 
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)شتن29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
االستثنائي) العام  الج ع  قرر  مايلي:)
احكام) اطار  في  الشركة  است رارية 
رغم) (05-20 من القانون) (357 املاسة)
تدت ر) بالتا ي  ج  املت2اك ة  الخدائر 

الشركة في نشاطها.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم).:)الذي ينص عل4 مايلي:).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32322 .

58I

JURIS INVEST PARTNERS

MENARA FASHION

إعالن متعدس القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

أيت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة التوفيق سيدي معرجف الدار 

البيضاء، 22272، الدار البيضاء 

املغرب

MENARA FASHION »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

 C6 جعنوان مقرها االأت اعي: محل

بلوك B ساحة 6  نون29 بالزا ج سبا - 

42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27 82

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

االستثنائي) العام  الج ع  قرر  مايلي:)

احكام) اطار  في  الشركة  است رارية 

رغم) (05-96 القانون) من  (86 املاسة)

تدت ر) بالتا ي  ج  املت2اك ة  الخدائر 

الشركة في نشاطها.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم).:)الذي ينص عل4 مايلي:).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32423 .

52I

BENADILA ABDESLAM 

ALBITA TRAV البيتا تراف
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENADILA ABDESLAM

 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

البيتا تراف ALBITA TRAV شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

االنوار رقم 32  الطابق امر�شي 

مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (  

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

البيتا) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALBITA TRAV(تراف

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء) اشغال  البناء,) اج  املختلفة 

الك29ى),تنظيف.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

امر�شي) الطابق  ( 32 رقم) االنوار 

مكناس)-)52222)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  2.222 (: الديد مح د العبدي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) العبدي  مح د  الديد 
رقم)8 )زنقة)23)شارع مح د الخامس)

الجرف)52352)الجرف املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) العبدي  مح د  الديد 
رقم)8 )زنقة)23)شارع مح د الخامس)

الجرف)52352)الجرف املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5283.
62I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

TAOUFIK CASH

إعالن متعدس القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
TAOUFIK CASH »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 2377 
الشطر الثاني البداتين 7 - 52222 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54222

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6 )أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
الديدة) للشركة  أديد  تعيين مدي2 

خرباش مليكة ك دي2 آخر
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
امس اء)الشخصية ج العائلية ملدي2ي)
ابويعل4) اح د  -الديد  (: الشركة)

-الديدة مليكة خرباش
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5275.
6 I

GLOBAL CONTACTS

برومو باي برومو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY(MOULAY 32-32

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC

برجمو باي برجمو شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سانت2 

رياض  6 زاجية شارع لال الياقوت ج 
مصطفى املعاني الرقم 62 الطابق 
التاني 22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5242 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
برجمو) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

باي برجمو.
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقارس
اج) العارية  االرا�شي  بيع  ج  اقتناء)

املجهزة.
سانت2) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
زاجية شارع لال الياقوت ج) رياض) 6)
الطابق) (62 الرقم) املعاني  مصطفى 

التاني)22222)الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد الكدح مصطفى)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد الكدح مصطفى عنوانه)ا))
 322 الرقم) الحريزي  مقداس  شارع 
الدارالبيضاء) (22453 الداملية)  

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الكدح مصطفى عنوانه)ا))
 322 الرقم) الحريزي  مقداس  شارع 
الدارالبيضاء) (22453 الداملية)  

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823434.
62I

باال كوندالتينغ

كافي أميتي ويسالن
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

باال كوندالتينغ
7  رياض جيدالن   مكناس ، 

52282، مكناس املغرب
كافي أميتي جيدالن شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 75  
زنقة أكاسير حي إزسهار جيدالن - 

52245 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5482 

  3 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  أكتوبر) 222)
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
كافي) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

أميتي جيدالن.

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

75 )زنقة أكاسير حي إزسهار جيدالن)-)

52245)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديدة مريم مونصيف)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة مريم مونصيف عنوانه)ا))

7 )رياض جيدالن) )جيدالن مكناس)

52245)مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة مريم مونصيف عنوانه)ا))

7 )رياض جيدالن) )جيدالن مكناس)

52245)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5272.

63I

GLOBAL CONTACTS

ان ن كونستريكسيون
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY(MOULAY 32-32

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20470، CASABLANCA(MAROC

ان ن كوندت2يكديون شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

5 شارع عبد هللا بن ياسين ع ارة 

بيلدجن الطابق الخامس شقة رقم 5 

22322 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

52528 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

ان ن) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

كوندت2يكديون.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري

اج) العارية  االرا�شي  بيع  ج  اقتناء)

املجهزة.

الرقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

ع ارة) ياسين  بن  هللا  عبد  شارع  (5

بيلدجن الطابق الخامس شقة رقم)5 

22322)الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الكدح) ع اس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الكدح  ع اس  الديد 

57)زنقة رجما اقامة جليلي ب الطابق)

الرابع)22522)الدارالبيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الكدح  ع اس  الديد 

57)زنقة رجما اقامة جليلي ب الطابق)

الرابع)22522)الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)6 8236.

64I

Paris(Fisc

OUED ZEM TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Paris(Fisc
زنقة 2  رقم الدار 65 حي القريعة 

جاسي زم املغرب، 25352، جاسي زم 

املغرب

 OUED ZEM TRANSPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 25 
زنقة 26 حي العفو الطابق االجل 

جاسي زم املغرب 25352 جاسي زم 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.863

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) سأن29) 222) (23 في) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 OUED ZEM ذات الشريك الوحيد)

رأس الها) مبلغ  (TRANSPORT

مقرها) جعنوان  سرهم  (62.222
اإلأت اعي رقم)25)زنقة)26)حي العفو)

الطابق االجل جاسي زم املغرب)25352 

الخدائر) (: جاسي زم املغرب نتيجة ل)

جنقص في االرباح).

 25 ج حدس مقر التصفية ب رقم)
زنقة)26)حي العفو الطابق االجل جاسي)

زم املغرب)25352)جاسي زم املغرب).)

ج عين:

الديد)ة))مح د النزيل ج عنوانه)ا))
25352)جاي) 7 )زنقة بني خي2ان) رقم)

زم املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بواسي زم بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم) 224/222.

65I

SOUSS-FISC(SARL

SOCIETE RISSANI EXPRESS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC
 SOCIETE RISSANI EXPRESS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة أفوس 
ع ارة 5  رقم 265 اممل 2 بندركاج 

أكاسير - 4 822 أكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE RISSANI EXPRESS
-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2جطنيا جسجليا
املرفقة) الغي2  اممتعة  -نقل 

لحداب الغي2 جطنيا جسجليا
-الوكيل بالع ولة في نقل البضائع
الع ليات) كل  عامة  بصفة  -ج 
التجارية ج الصناعية ج املالية املنقولة)
ج العقارية التي من شانها أن تداهم)

في تن ية الشركة..
اقامة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 2 اممل) (265 رقم) ( 5 ع ارة) أفوس 
أكاسير) (822 4 (- أكاسير) بندركاج 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

أ ال) هللا  عبد  موالي  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

أ ال) هللا  عبد  موالي  الديد 
3 )رقم) اقامة أفوس ع ارة) عنوانه)ا))

 822 4  25)اممل)2)بندركاج أكاسير)

اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

أ ال) هللا  عبد  موالي  الديد 
3 )رقم) اقامة أفوس ع ارة) عنوانه)ا))

 822 4  25)اممل)2)بندركاج أكاسير)

اكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27632 .

66I

BEN MEDICAL CARE AFRICA

بن مديكال كر افريكا شركة ذات 

املسؤولية محدودة بشريك 

الوحيد
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BEN MEDICAL CARE AFRICA

 Avenue(AL(Abtal(N°4 , 5

 AGDAL(RABAT 15, Avenue

 AL(Abtal(N°4 AGDAL(RABAT،

10200، Rabat(MAROC

بن مديكال كر افريكا شركة ذات 

املدؤجلية محدجسة بشريك الوحيد 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

امبطال ع ارة 5  شقة رقم 4 

أكدال الرباط. شارع امبطال ع ارة 

5  شقة رقم 4 أكدال الرباط. 

2222  الرباط املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 56473

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
بن) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
ذات) شركة  افريكا  كر  مديكال 

املدؤجلية محدجسة بشريك الوحيد.
إصالح) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
جشبه) الطبية  التجهيزات  جصيانة 

الطبية)
جالتوزيع) جاالستي2اس  البيع  (-
جالتشغيل) جالت2جيج  جالتج يع 
جاملعالجة جالتدويق جالتوزيع لج يع)
املعدات جاملواس جامشياء)جقطع الغيار)
جالبيطرية) امسنان  جطب  الطبية 

جالكي يائية
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
امبطال ع ارة)5 )شقة رقم)4)أكدال)
الرباط.)شارع امبطال ع ارة)5 )شقة)
رقم)4)أكدال الرباط.)2222 )الرباط)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد بدر بندعيد):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بندعيد  بدر  الديد 
رقم)22 )شارع أجالس مراح اليوسفية)
الرباط) ( 2222 الرباط) الشرقية 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بندعيد  بدر  الديد 
رقم)22 )شارع أجالس مراح اليوسفية)
الرباط) ( 2222 الرباط) الشرقية 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22442 .

67I

YOMAVEC

YOMAVEC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOMAVEC
 RUE EL ARAAR ETG2  28
 BUREAU6 CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
YOMAVEC شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 28  زنقة 

العرعار الطابق 2 مكتب 6 الدر 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525 23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.YOMAVEC
الت2جيج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار جأع ال البناء)املتنوعة.
  28 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
زنقة العرعار الطابق)2)مكتب)6)الدر)
البيضاء) الدار  (22222 (- البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: باهلل) املعتصم  هشام  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
باهلل) املعتصم  هشام  الديد 
عنوانه)ا))32 )شقة)2)شارع الحدن)
الجديدة) (24222 الجديدة) الثاني 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
باهلل) املعتصم  هشام  الديد 
عنوانه)ا))32 )شقة)2)شارع الحدن)
الجديدة) (24222 الجديدة) الثاني 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823748.
68I

JURIS INVEST PARTNERS

MARRAKECH GRAND PRIX

إعالن متعدس القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
أيت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة التوفيق سيدي معرجف الدار 
البيضاء، 22272، الدار البيضاء 

املغرب
 MARRAKECH GRAND PRIX
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 2.522 

طريق اكاسير - 42222 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32282
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)شتن29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
االستثنائي) العام  الج ع  قرر  مايلي:)
احكام) اطار  في  الشركة  است رارية 
رغم) (05-96 القانون) من  (86 املاسة)
تدت ر) بالتا ي  ج  املت2اك ة  الخدائر 

الشركة في نشاطها.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تغيي2 لقب احد الشركاء

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم).:)الذي ينص عل4 مايلي:).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32425 .

62I

NEW CHALLENGE CONSULTING

 BEETHOVEN INSTITUT DE
 MUSIQUE DE KHOURIBGA

PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

86  شارع ابراهيم الرجساني حي 
الهدى ، 25222، خريبكة املغرب
 BEETHOVEN INSTITUT DE
 MUSIQUE DE KHOURIBGA

PRIVE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 ع ارة 
56 الطابق 3 اقامة الفرسجس - 

25222 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 BEETHOVEN INSTITUT DE
 MUSIQUE DE KHOURIBGA

.PRIVE
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مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تعليم املوسيقى).

ع ارة) (6 (: عنوان املقر االأت اعي)
(- الفرسجس) اقامة  (3 الطابق) (56

25222)خريبكة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: فراحي) هشام  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فراحي  هشام  الديد 
الفتح) حي  ع ي2  ابن  شارع  (323

خريبكة)25222)خريبكة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) فراحي  هشام  الديد 
الفتح) حي  ع ي2  ابن  شارع  (323

خريبكة)25222)خريبكة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
27)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)522.
72I

JURIS INVEST PARTNERS

DOMAINES ZAHO

إعالن متعدس القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
أيت بزنس كالص رقم 6 ـ8  

تجزئة التوفيق سيدي معرجف الدار 
البيضاء، 22272، الدار البيضاء 

املغرب
DOMAINES ZAHO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 2.522 

طريق اكاسير - 42222 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22277
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)شتن29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
االستثنائي) العام  الج ع  قرر  مايلي:)
احكام) اطار  في  الشركة  است رارية 
رغم) (05-96 القانون) من  (86 املاسة)
تدت ر) بالتا ي  ج  املت2اك ة  الخدائر 

الشركة في نشاطها.
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تغيي2 لقب احد الشركاء
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص عل4 مايلي:).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32426 .
7 I

bureau(de(libre(compte//بي2ج س لبغ كونط

املدرسة الفندقية الخاصة فاس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 bureau(de(libre//بي2ج س لبغ كونط
compte

رقم 7 مكتب 4 قدارية املرني�شي 
شارع لال مريم ، 32222، فاس 

املغرب
املدرسة الفندقية الخاصة فاس 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : الطابق 
التاني 2 زنقة ع ر االسري�شي شارع 

الجوالن - 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.65272

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
24)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
فاس) الخاصة  الفندقية  املدرسة 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
 2 التاني) الطابق  اإلأت اعي  مقرها 
(- زنقة ع ر االسري�شي شارع الجوالن)
32222)فاس املغرب نتيجة لالسباب

شخصية.
ج عين:

ج) بضري  املنعم  عبد  الديد)ة))
م) نرأس  الكاريل  ع ارة  عنوانه)ا))
22)الشقة)7 42222)مراكش املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

جفي الطابق) شتن29) 222) (24 بتاريخ)
شارع) االسري�شي  ع ر  زنقة  (2 التاني)

الجوالن)-)32222)فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5482/2.

72I

ائت انية الشريفي مبارك

شركة تميم زياد لالستمار 
 TAMIMZIAD POUR

)LINVESTISSEMENT (STAPI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية الشريفي مبارك

حي الرأافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كل يم ، 222 8، كل يم 

املعرب

شركة ت يم زياس لالست ار 

 TAMIMZIAD POUR

 (LINVESTISSEMENT (STAPI

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الفيجة رقم 6  الشاطئ االبيض 

كل يم - 222 8 كل يم املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

 TAMIMZIAD لالست ار) زياس  ت يم 

 POUR LINVESTISSEMENT

. ((STAPI

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة اج البناء

)بيع لوازم املكاتب بالتقديط

االهت ام فالفضاءات الخضراء).
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
االبيض) الشاطئ  ( 6 رقم) الفيجة 

كل يم)-)222 8)كل يم املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد مح د امرسجل):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: موما) نافع  مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) امرسجل  مح د  الديد 
شارع الحدن التانى)22)حي التواغيل)

كل يم)222 8)كل يم املغرب.
الديد مح د نافع موما عنوانه)ا))
سجار الفيجة الشاطئ االبيض كل يم)

222 8)كل يم املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) امرسجل  مح د  الديد 
شارع الحدن التانى)22)حي التواغيل)

كل يم)222 8)كل يم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) بكل يم  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 428/222.
73I

Paris(Fisc

NAZIL TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Paris(Fisc
زنقة 2  رقم الدار 65 حي القريعة 
جاسي زم املغرب، 25352، جاسي زم 

املغرب
NAZIL TRANSPORT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7  
زنقة بني خي2ان جاسي زم املغرب 

25352 جاسي زم املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.375

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) سأن29) 222) (23 في) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 NAZIL الوحيد) الشريك  ذات 
رأس الها) مبلغ  (TRANSPORT
مقرها) جعنوان  سرهم  (345.222
خي2ان) بني  زنقة  ( 7 رقم) اإلأت اعي 
زم) جاسي  (25352 املغرب) زم  جاسي 
املغرب نتيجة ل):)الخدائر جنقص في)

الربح.
  7 ج حدس مقر التصفية ب رقم)
املغرب) زم  جاسي  خي2ان  بني  زنقة 

25352)جاسي زم املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))مح د النزيل ج عنوانه)ا))
25352)جاي) 7 )زنقة بني خي2ان) رقم)

زم املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بواسي زم بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم) 225/222.
74I

GLOBAL CONTACTS

اكس ميطال سيرفيس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY(MOULAY 32-32

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC
اكس ميطال سي2فيس شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة باب 
كاليفورنيا ع ارة الكاليبتوس الرقم 

38 - 52 22 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 27425

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) شتن29) 222) (28 في) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
ميطال) اكس  الوحيد  الشريك  ذات 
  22.222 رأس الها) مبلغ  سي2فيس 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة)
الكاليبتوس) ع ارة  كاليفورنيا  باب 
الدارالبيضاء) (22 52 (- (38 الرقم)
التام) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

النشطة الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب اقامة باب)
الرقم) الكاليبتوس  كاليفورنيا ع ارة 

38)-)52 22)الدارالبيضاء)املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))امال الغالني ج عنوانه)ا))
فرندا) مونبوليي  (34272 مونبوليي)

ك صفي))ة))للشركة.
)جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
اقامة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
الكاليبتوس) ع ارة  كاليفورنيا  باب 

الرقم)38)الدارالبيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823457.
75I

KARE ACCOUNTING

LE BARBIER DU QUARTIER

إعالن متعدس القرارات

KARE ACCOUNTING
تقاطع شارع عبد املومن ج شارع 
انوال A4 6 طابق 3 رقم 2  ، 
22242، الدار البيضاء املغرب

 LE BARBIER DU QUARTIER
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«
 CARRE :جعنوان مقرها االأت اعي
 COMMERCIAL(CGI(N°9 VILLE
 VERTE(BOUSKOURA - 27182

.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.46 5 2

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) )تفويت حصص:)الذي)
حصة) (42 تفويت) مايلي:) عل4  ينص 
22 )سرهم للحصة من اسهم) بقي ة)
الشركة لكل من الديد رضا ع ر)22 
حصة ج الديدة رضا زاينة)2 )حصة)

ثم الديد رضا مح د حصة جاحدة
مدي2ي) تحديد  (2 رقم) قرار 
مايلي:) عل4  ينص  الذي  الشركة:)
تعيين الديدان ح زة لخنيك ج رضا)
ع ر مدي2ان للشركة ج اتخاس امضاء)
الديد ح زة لخنيك االمضاء)الرسمي)

ج الوحيد للشركة
رفع رأس ال الشركة:) (3 قرار رقم)
رفع رأس ال) الذي ينص عل4 مايلي:)
سرهم) الف  (22222.22 ب) الشركة 
بقي ة) حصة  (222 باضافة) سلك  ج 
22 )سرهم للواحدة ليصبح رأس الها)
عن) عوضا  سرهم  ( 22222.22

. 2222.22
تغيي2 االسم التجاري) (4 قرار رقم)
مايلي:) عل4  ينص  الذي  للشركة:)
 LE تغيي2 االسم التجاري للشركة من)
 L2R(4 ا(BARBIER DU QUARTIER

INVEST
تغيي2 نشاط الشركة:) (5 قرار رقم)
خدمات) مايلي:) عل4  ينص  الذي 
توصيل) ج  املكان  عين  في  ااملطاعم 
أ يع) البيوت--تقديم  ا 4  الطلبات 
الشركة.) بنشاط  املتعلقة  الخدمات 
جاملنتجات) املواس  أ يع  استي2اس  (-
مجال) في  املدتخدمة  جاملعدات 
مشاركة) أي  عام  بشكل  املطاعم..-ج 
عقارية) أج  صناعية  أج  تجارية  مالية 
ذات صلة مباشرة مع الهدف أعاله أج)
أي هدف م اثل ج ذلك مأل تطورها)
أج تحولها ج أيضا أي مشاركة مباشرة)
أج غي2 مباشرة بأي شكل من امشكال)
بالشركات التي تنتهج أهداف م اثلة)

آج ذات صلة لتحقيق هذا الهدف
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 

مايلي:)تفويت حصص

عل4) ينص  الذي  (: 5 رقم) بند 
مايلي:)تحديد مدي2ي الشركة

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
رفع رأس ال الشركة

بند رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تغيي2 االسم التجاري للشركة

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تغيي2 نشاط الشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)3 8232.
76I

CEDECOM

 PHARMACIE LA VICTOIRE
DE BERNOUSSI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC
 PHARMACIE LA VICTOIRE DE

BERNOUSSI شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

 C 5  جعنوان مقرها اإلأت اعي
N126 GH11 أمالك ال29نو�شي عين 
حرجسة مح دية - 22222 مح دية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE LA VICTOIRE DE

.BERNOUSSI
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غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.
 C 5 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
  N 26 GH)أمالك ال29نو�شي عين)
مح دية) (22222 (- حرجسة مح دية)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: العضمي) هشام  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد هشام العضمي عنوانه)ا))
 42 582)الشقة) املدي2ة) )اقامة رقم)

مراكش)22222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد هشام العضمي عنوانه)ا))
 42 582)الشقة) املدي2ة) )اقامة رقم)

مراكش)22222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ)32)نون29)

 222)تحت رقم)-.
77I

SAFOMAR DU NORD

BADHICH TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE(POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4522
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
BADHICH TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

املغوغة الجديدة رقم 58  - 22 22 
طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (2222 نون29) (  
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. BADHICH TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الع ال).
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
املغوغة الجديدة رقم)58 )-)22 22 

طنجة املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد البدجي هشام):)22 )حصة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هشام  البدجي  الديد 
  58 رقم) الجديدة  املغوغة  حي 

22 22)طنجة املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) هشام  البدجي  الديد 
  58 رقم) الجديدة  املغوغة  حي 

22 22)طنجة املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2222)تحت رقم)236285.
78I

MERL CONSULTING GROUPE

*STE BADR B.A.S * SARL AU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS(RUE(ZAGORA 2EME
 ETAGE(APPT(N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT
MAROC

 *STE(BADR(B.A.S * SARL(AU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي محج 

 STE BADR .بورماسا رقم  2 سال
B.A.S 11150 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3522 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (25
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.*BADR(B.A.S(*(SARL(AU
ب قت�شى) (: غرض الشركة بإيجاز)
أكتوبر) (25 بتاريخ) بدال  عرفي  عقد 
امسا�شي) القانون  جضع  تم  (،222 
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد..
محج) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 STE BADR سال.) رقم) 2) بورماسا 

B.A.S    52)سال املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد أيت الصغي2 بدر)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد أيت الصغي2 بدر عنوانه)ا))
رقم) (2 قطاع) اس اعيل  موالي  حي 

582 )سال)42   )سال املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد أيت الصغي2 بدر عنوانه)ا))
رقم) (2 قطاع) اس اعيل  موالي  حي 

582 )سال)42   )سال املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 3782.
72I

CCJF

 GRAIN HOUSE
 INTERNATIONAL par

» abréviation » GHI

إعالن متعدس القرارات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

 GRAIN HOUSE
 INTERNATIONAL par

abréviation » GHI « »شركة 
املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 6.3 كم، 
عين الدبع، طريق الرباط - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.45275

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)32)يونيو) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
املتصرفين:الديد) جكالة  تجديد 
براهيم) الديد  ج  بوتكراي  الهاشمي 
سنوات) (6 بوتكراي ك تصرفين ملدة)
العام) الج ع  انعقاس  حين  إ 4  أي 
املدعو للبث في حدابات سنة)2226.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
قرر املجلس اإلساري املنعقد في نفس)
للشركة،) االأت اعي  باملقر  اليوم 
الديد) مهام  تجديد  عل4  املصاسقة 
الهاشمي بوتكراي رئيدا مديرا عاما)

طيلة مدته متصرفا
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تجديد جكالة املتصرفين
بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تجديد مهام الرئيس املدير العام
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82336.

82I



25361 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

karama(conseil

STE BADIE GENTRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

STE BADIE GENTRAV شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الطابق 

الدفلي رقم 262 شارع جهران 

مونفلوري فاس - 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.68625

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

4 )شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

STE BADIE GENTRAV)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

الطابق الدفلي رقم)262)شارع جهران)

فاس) (32222 (- فاس) مونفلوري 

املغرب نتيجة لدوء)االختيار/الركوس)

االقتصاسي/أائحة كوفيد2 .

ج عين:

ج) البديع  مح د  الديد)ة))

بي2كامو) (32222 ايطاليا) عنوانه)ا))

ايطاليا ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

جفي الطابق) شتن29) 222) ( 4 بتاريخ)

جهران) شارع  (262 رقم) الدفلي 

فاس) (32222 (- فاس) مونفلوري 

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5542/222.

8 I

CCJF

BELTOMAR
إعالن متعدس القرارات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

BELTOMAR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2، الطابق امجل، رقم 3 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.452627

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

ليش ل:-) االأت اعي  الهدف  توسيع 

اإلنعاش العقاري)-)استغالل املركبات)

الرياضية)-)استي2اس ج تصدير اآلليات)

ج التجهيزات جقطع الغيار الزراعية.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تغيي2 أندية امل ثل القانوني للشركة)

أصبحت) التي  رضوان  علي  الديد 

مغربية بدال من بلجيكية.

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين القانون امسا�شي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

توسيع الهدف اإلأت اعي

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تغيي2 أندية مدي2 الشركة

بند رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين القانون امسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823222.

82I

DABASHI CASH

DABASHI CASH SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DABASHI CASH
 HAY(CHARAF(IMM 345 APPT

 ،03 MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

DABASHI CASH SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بو لعباسة 
طريق بن صالح رقم   - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22283
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. DABASHI CASH SARL
أساء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ع ليات تحويل املدفوعات))تحويالت)

امموال)).
عنوان املقر االأت اعي):)بو لعباسة)
 42222 (- رقم) ) صالح  بن  طريق 

مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: توفيق) الدين  نور  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: الديد عبد الرازق الداخي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد نور الدين توفيق عنوانه)ا))
 23 شقة) (345 ع ارة) الشرف  حي 

42222)مراكش املغرب.

الداخي) الرازق  عبد  الديد 
عنوانه)ا))ح م تجزئة بلبكار) 2)رقم)

222 42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد نور الدين توفيق عنوانه)ا))
 23 شقة) (345 ع ارة) الشرف  حي 

42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32444 .
83I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SAIDANIA TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 82BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER( ETAGE( BENI( MELLAL( ،

23000،(BENI(MELLAL(MAROC
 STE SAIDANIA TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي اجالس 

يعيش الرقابة الطريق الوطنية رقم 
8 - 23522 بني مالل املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 63

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) أبريل) 222) (26 املؤرخ في)
نجاة) مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

ح دي ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (27 االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

 222)تحت رقم)532.
84I

MEILLEURE LOGISTIQUE

MEILLEURE LOGISTIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MEILLEURE LOGISTIQUE
 AVENUE YACOUB EL MARINI,



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25362

 N°20, RESIDENCE(JNANE(EL

 HARTI ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 MEILLEURE LOGISTIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

يعقوب املريني الرقم 22 اقامة 

الحارتي - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23372

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر) أكتوبر) 222) (24 في) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 MEILLEURE الوحيد) الشريك  ذات 

رأس الها) مبلغ  (LOGISTIQUE

مقرها) جعنوان  سرهم  (422.222

اإلأت اعي شارع يعقوب املريني الرقم)

مراكش) (42222 (- اقامة الحارتي) (22

تتعلق) مشكال  (: ل) نتيجة  املغرب 

بداية ج انطالق املشرجع.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

اقامة) (22 الرقم) املريني  يعقوب 

الحارتي)-)42222)مراكش املغرب.)

ج عين:

ج) برهيش  مح د  الديد)ة))

 45 تجزئة املص وسي رقم) عنوانه)ا))

تاركة مراكش)32 42)مراكش املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32554 .

85I

CAFIGEC

LA LIANE DES FLEURS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

LA LIANE DES FLEURS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32، زنقة 

الفرات ، الطابق 2، معاريف - 

22 22 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 248  

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم) نون29) 222) (26 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»22.222 )سرهم«)أي من)»22.222  

عن) سرهم«) (222.222« إ 4) سرهم«)

أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823428.

86I

سيوان االستاسة فاط ة الزهراء)كطاية

POLLO MAGICO
إعالن متعدس القرارات

سيوان االستاسة فاط ة الزهراء 

كطاية

22، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 

ياس ين، الطابق الرابع، رقم 6 ، 

طنجة ، 22222، طنجة املغرب

POLLO MAGICO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: بطنجة، 

مج ع باب البوغاز 2 بلوك س  ، 

الطابق   رقم    طنجة، مج ع باب 

البوغاز 2 بلوك س  ، الطابق   رقم 

   22222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2682 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تغيي2 النشاط

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املداه ة العينية

عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)املداه ة النقدية ج الرفع من)

رأس ال الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تم تغيي2 نشاط الشركة إ 4 مطعم،)

مقهى،)عرجض ترفيه،)موسيقي

عل4) ينص  الذي  (: (6 رقم) بند 

في) ب تاأر  العينية  املداه ة  مايلي:)

الرسوم) موضوع  املشت2كة  امللكية 

(– (223.427/26 عدس) العقارية 

(– (223.435/26 (– (223.428/26

ج) (223.433/26 (– (223.325/26

223.434/26،)بقي ة ثالثة ماليين ج)

ست ائة ألف سرهم))3.600.000،00 

بقي ة) النقدية  جاملداه ة  سرهم).)

سرهم) ألف  جأربع ائة  مليون 

)1.400.000،00)سرهم).)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

خ دة) ا 4  الشركة  رأس ال  رفع 

ماليين سرهم))5.000.000،00)سرهم)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2748 .

87I

’Entreprise(assisstance(*ENTASS*

TS ORIENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 Entreprise(assisstance*
›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،
60000، oujda(maroc

TS ORIENT شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سار 
االمارات جاس إسلي رقم 7 جأدة - 

62222 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38485
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 TS (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ORIENT
املقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العام أج البناء.
سار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- جأدة) (7 رقم) إسلي  جاس  االمارات 

62222)جأدة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: س يح) املشاهد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديدة خديجة سبي):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد املشاهد س يح عنوانه)ا))
منازل) الحدن  موالي  االمي2  شارع 
62222)جأدة) 7)جأدة) االمارات رقم)

املغرب.
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عنوانه)ا)) سبي  خديجة  الديدة 
منازل) الحدن  موالي  االمي2  شارع 

62222)جأدة) 7)جأدة) االمارات رقم)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد املشاهد س يح عنوانه)ا))
منازل) الحدن  موالي  االمي2  شارع 

62222)جأدة) 7)جأدة) االمارات رقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)78 4.

88I

CCJF

MEGA HISSOTO MAROC
إعالن متعدس القرارات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 MEGA HISSOTO MAROC

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 

ابن الكتية، تجزئة التوفيق، 

الرقم 6، الحي الصناعي عكاشة - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 23257

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

اأت اعية) حصة  ((72.222( هبة)

 JAIME CAMPS الديد) طرف  من 

 JOSE الديد) ابنه  إ 4  (BLAZQUEZ

CAMPS NAZIH

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين القانون امسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

هبة حصص اأت اعية

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين القانون االسا�شي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)765 82 .

82I

fidulimar

TOZA SERVICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

TOZA SERVICE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  76  

الحي املح دي - 45222 جرزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 TOZA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.SERVICE

االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الد عي البصري املتلق بالدني ا

املتلقة) املعدات  ج  االالت  كرا 

باالنتاج الديني ائي)

تنظيم الحفالت

الحديدية) اللوائح  في  تاأر 

االشهارية ج التشوير الطرقي

الد عي) االنتاج  ج  التصاميم 

البصري).

رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 45222 (- املح دي) الحي  ( 76 

جرزازات املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (522 (: الديد يدير اجخا ي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: اجخا ي) مصطفى  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اجخا ي  يدير  الديد 
تك وت اكنيون)45322)تنغي2 املغرب.
الديد مصطفى اجخا ي عنوانه)ا))
 45222 املح دي) الحي  رقم) 76 )

جرزازات املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اجخا ي  يدير  الديد 
تك وت اكنيون)45322)تنغي2 املغرب

الديد مصطفى اجخا ي عنوانه)ا))
 45222 املح دي) الحي  رقم) 76 )

جرزازات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم)256 .

22I

fiduciaire(al(jamiae

مقلع حبات الرمال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 2 

93000، tetouan(maroc
مقلع حبات الرمال شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ت وسة 
طريق شفشاجن - 23222 تطوان 

املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.622 

 ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي
تم) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  خفض 
أي) سرهم«) (3.222.222« قدره)
إ 4) سرهم«) ( 3.222.222« من)
(: طريق) عن  سرهم«) ( 2.222.222«

تخفيض عدس امسهم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) االبتدائية بتطوان بتاريخ) 2)

 222)تحت رقم)7234.

2 I

FLASH ECONOMIE

MARBRERIE AL JANOUB

إعالن متعدس القرارات

 MARBRERIE AL JANOUB شركة
ش.م.م

تعديالت قانونية
صاسق) عرفي  عقد  ب قت�شى 
 MARBRERIE AL شركة) شركاء)
رأس الها) املحدس  ش.م.م  (JANOUB
جاملتواأدة) سرهم  ( 22.222,22 في)
تاشفين) ابن  يوسف  شارع  ( 2 (: ب)

طانطان عل4 ما يلي):
·)تغيي2 اسم الشركة التي أصبحت)

تد يتها)LAZAAR TRANS)ش.م.م.
·)تغيي2 نشاط الشركة الذي أصبح)

موضوعها نقل البضائع.
اأت اعية) حصة  (332 تفويت) (·
 MOHAMED EL الديد) ملك  في 
الديد) لفائدة  الشركة  في  (ABDI
بندبة) (ADRIHAM ABDEMOULA
 EL الديد) جلفائدة  حصة  ( 72
  62 بندبة) (KHATYB MOURD

حصة بصفته ا شريكين في الشركة.
 ADRIHAM الداسة) تعيين  (·
 EL KHATYB ج) (ABDEMOULA

MOURDمدي2ين للشركة.
تحيين) مع  قانونية  تعديالت  (·

القوانين امساسية للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) لطانطان  االبتدائية 

 2/222 /22)تحت رقم)274. 

22I
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FLASH ECONOMIE

 HELICONIA AFRICA

DEVELOPMENT
تأسيس شركة املداه ة

 HELICONIA AFRICA

DEVELOPMENT

شركة املداه ة

مقرها االأت اعي: مدينة الدار 

البيضاء املالية ، كازا - أنفا 58 ، 

الطابق 3 -، الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

52485 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (27

امسا�شي لشركة املداه ة بامل يزات)

التالية

 HELICONIA الشركة) تد ية 

 AFRICA DEVELOPMENT

غرض الشركة بإيجاز

سواء) الشركة  من  الغرض 

مباشرة) الخارج،) في  أج  املغرب  في 

طريق) عن  أج  الخاصة  بوسائلها 

التعاقد من الباطن:)تقديم الخدمات)

كيانات) عن  نيابة  جاإلسارية  الفنية 

املج وعة جالجهات الخارأية اإلسارة)

تقوم) التي  امنشطة  عل4  جاإلشراف 

بها كيانات املج وعة توفي2 خدمات)

اإلسارة«)) )»خدمات  املركزية) اإلسارة 

(، لل ج وعة) التشغيلية  للكيانات 

جبشكل أكث2 تحديًدا خدمات الدعم)

الوظائف) جمتعدسة  االست2اتيجية 

غرض الشركة بإيجاز

مدينة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 58 -)أنفا) الدار البيضاء)املالية)،)كازا)

،)الطابق3)-)الدار البيضاء

املدة:)تحدس مدة الشركة بخ دين)

سنة من تاريخ تشكيلها النهائي إال في)

حالة الحل أج الت ديد
(، سرهم) (522222 املال:) رأس 

  22 من) سهم  (5222 إ 4) مقد ة 

سراهم كل مكتتب نقدا.

الديد) اإلسارة:) رئيدا  تعيينه  تم 

SIGAUD(Daniel(Michel

 5٪ يؤخذ) (، امرباح) من  الربح:)
(، القانوني) االحتياطي  لتكوين 
جيخصص الباقي لل داه ين كأرباح)
ليتم) (، املرحلة) املبالغ  خصم  بعد 
تحويلها إ 4 صندجق احتياطي جاحد)

أج أكث2 بقرار من الج ع العام العاسي
تم إصدار إقرار االكتتاب جالدفع)
بناًء)عل4 صك خاص بتاريخ)8)شتن29)
 222.)جقد تم إرفاق قائ ة املشت2كين)
املنصوص عليها في القانون مع ذكر)
من) كل  قبل  من  املدفوعة  املبالغ 
إما) مبلغها  يكون  جالتي  (، املشت2كين)
املبلغ) ي ثل  (، سرهم) (522222 مبلغ)

اإلأ ا ي لألسهم املكتتب بها
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)8 8234

23I

fiduciaire(al(jamiae

مقلع حبات الرمال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 2 

93000، tetouan(maroc
مقلع حبات الرمال شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ت وسة 
طريق شفشاجن - 23222 تطوان 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.622 

العام) الج ع  ب قت�شى 
نون29) (25 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأس ال  رفع  تم  (222 
سرهم«) (3.222.222« قدره) ب بلغ 
إ 4) سرهم«) ( 2.222.222« من) أي 
(: طريق) عن  سرهم«) ( 3.222.222«

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) االبتدائية بتطوان بتاريخ) 2)

 222)تحت رقم)7234.

24I

FLASH ECONOMIE

ENCEFIT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ENCEFIT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تصفية شركة
ENCEFIT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
مقرها االأت اعي: 52 زنقة موالي 

مصطفى أزرج
رأس الها: 22.222  سرهم

رقم التقييد في السجل التجاري 
2   5

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ بتاريخ) 2/222 /26)قرر:

-)تصفية الشركة.
الع راجي) أح د  الديد  تعيين  (-
زنقة موالي مصطفى) القاطن في) 8)

أزرج ك صفي للشركة.
زنقة) حدس مقر التصفية في) 8) (-

موالي مصطفى أزرج
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ب كناس  التجارية 

D(:418(:2/222 /28.)تحت رقم 

25I

CABINET DE CONSEIL

شركة مدينة ادم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET DE CONSEIL
 IMM.10 RUE(DE(TUNIS(APPT06
 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
شركة مدينة اسم شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
س وني مئ2ب   ع ارة اٱلمال مرأان 
  مكناس - 52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32372

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))سعيد القرفاسي)
22 )حصة اأت اعية من أصل)22  
حصة لفائدة الديد))ة))هشام غيالن)

بتاريخ)28)شتن29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (27 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5265.

26I

fidulimar

CHEMIN CLAIRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CHEMIN CLAIRE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مقبي 
اكنيون - 45322 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHEMIN CLAIRE
:)مقاجل في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة ج البناء
ج) الغرس  ع ليات  في  مقاجل 
ج االزقة) اصالح الفضاءات الخضراء)

ج املراكن
تاأر.

مقبي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
اكنيون)-)45322)تنغي2 املغرب.
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أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: بوايكيكر) حدن  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: مجاهد) امبارك  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد حدن بوايكيكر عنوانه)ا))
مقبي اكنيون)45322)تنغي2 املغرب.

امبارك مجاهد عنوانه)ا)) الديد 
مقبي اكنيون)45322)تنغي2 املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد حدن بوايكيكر عنوانه)ا))
مقبي اكنيون)45322)تنغي2 املغرب

امبارك مجاهد عنوانه)ا)) الديد 
مقبي اكنيون)45322)تنغي2 املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

 222)تحت رقم)625 .
27I

Audimi

ANGE KIDS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca(maroc

ANGE KIDS شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
رحال املدكيني ، برج الياقوت ، 

ع ارة ب ، طابق 2 ، رقم 4 ، مكتب 
2 - الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.447222

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»شارع رحال املدكيني)،)برج الياقوت)
،)ع ارة ب)،)طابق)2)،)رقم)4)،)مكتب)
الدار) (22222 (- البيضاء) الدار  (- (2
 B5 »املبنى رقم) إ 4) املغرب«) البيضاء)
ج)B6)،)املركز التجاري مرأان مراكش)
مراكش) (42222 (- مراكش) (، منارة)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)42752.
28I

ALTERNATIVES(AUDIT(&(EXPERTISE

HMIMASS IMM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALTERNATIVES(AUDIT &
EXPERTISE

شارع الدالم طابق 6 رقم 4  ، 
22222، طنجة املغرب

HMIMASS IMM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

يوسف بن تاشفين الطابق 2 شقة 
رقم 3 طنجة - 22222 طنجة 

maroc
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HMIMASS IMM
تأأي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات
تشييد املباني ج إعاسة بيعها)

الت2جيج العقاري جالدياحي

البناء) أع ال  كافة  تنفيذ جتجهيز 

جالهندسة املدنية.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

شقة) (2 يوسف بن تاشفين الطابق)

.maroc(رقم)3)طنجة)-)22222)طنجة

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  22 (: مح د) ح ي ص  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد ح ي ص مح د عنوانه)ا))

رقم) (22 ع ارة) (22 النخيل) تجزئة 

الدار) (22222 معرجف) سيدي  (22

.maroc(البيضاء

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ح ي ص مح د عنوانه)ا))

رقم) (22 ع ارة) (22 النخيل) تجزئة 

الدار) (22222 معرجف) سيدي  (22

maroc(البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2872 .

22I

مركز الجبايات ج املحاسبة

NORTH AFRICA SHIPYARD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات ج املحاسبة

رقم  3 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب

 NORTH AFRICA SHIPYARD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

طانطان الشاطئ رقم 2  الوطية - 

2 822 طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (28

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. NORTH AFRICA SHIPYARD

بناء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جاصالح الدفن..

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- الوطية) ( 2 الشاطئ رقم) طانطان 

2 822)طانطان املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: جسام) بوسري  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) جسام  بوسري  الديد 

شارع الشيخ) ( 4 اقامة كاب كي2 رقم)

الدعدي حي الدويس اكاسير)82222 

اكاسير املغرب).

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) جسام  بوسري  الديد 

شارع الشيخ) ( 4 اقامة كاب كي2 رقم)

الدعدي حي الدويس اكاسير)82222 

اكاسير املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطان بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم) 27.
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MODA(CONSULTING(&(SERVICES

NORMATRAV SUD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البيضاء املغرب
NORMATRAV SUD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

 2 شارع قراي رقم 522  الطابق 
االجل الداخلة الداخلة 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 222 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. NORMATRAV SUD
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
  522 رقم) قراي  شارع  النهضة) 2)
الداخلة) الداخلة  االجل  الطابق 

73222)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  2.222 (: الكدان) موحا  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الكدان  موحا  الديد 
 24 رقم) (2 زنقة) (24 املدي2ة) حي 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الكدان  موحا  الديد 
 24 رقم) (2 زنقة) (24 املدي2ة) حي 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)-.

 2 I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE LEONES SPORT شركة
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميدور ، 

33252، ميدور املغرب

 STE LEONES SPORT SARL شركة

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الزيتون أجطاط الحاج - 33322 

أجطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.STE LEONES SPORT SARL AU

قاعة) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء) الرياضة)*)أشغال التنظيف)*)

جامشغال املختلفة.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 33322 (- الحاج) أجطاط  الزيتون 

أجطاط الحاج املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: عزيز) افرياط  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عزيز  افرياط  الديد 

 33322 الحاج) أجطاط  الزيتون  حي 

أجطاط الحاج املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) عزيز  افرياط  الديد 

 33322 الحاج) أجطاط  الزيتون  حي 

اجطاط الحاج املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 366/222.
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SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE ED DAHBY شركة

 LITIJARA WALKHADAMAT

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميدور ، 

33252، ميدور املغرب

 STE ED DAHBY LITIJARA شركة

 WALKHADAMAT SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اممل 

رقم 455 باشوية أجطاط الحاج - 

33322 أجطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 STE ED DAHBY LITIJARA شركة)

.WALKHADAMAT SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)*)مطعم)*)

مقهى)*.

عنوان املقر االأت اعي):)حي اممل)

(- الحاج) أجطاط  باشوية  (455 رقم)

33322)أجطاط الحاج املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: عبدهللا) الذهبي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد الذهبي عبدهللا عنوانه)ا))

 33322 الحاج) أجطاط  النهضة  حي 

أجطاط الحاج املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد الذهبي عبدهللا عنوانه)ا))

 33322 الحاج) أجطاط  النهضة  حي 

اجطاط الحاج املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 367/222.

 23I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

S.R.H.O CAR
إعالن متعدس القرارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
S.R.H.O CAR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: املدي2ة 2 
تجزئة العن29   رقم ز/86 - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  2382

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تفويت حصص
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعيين مدي2 أديد للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

شركة سات مدؤجلية محدجسة
عل4) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
  22222 الشركة) مال  رأس  مايلي:)
رشيد) الديد  عل4:) بالتداجي  موزع 
سرهم ج الديد رباع) (52222... ياسر)

الحدين...52222سرهم.
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
من222   مكون  الشركة  مال  رأس 
حصة مقد ة بالتداجي عل4:الديد)
الديد) ج  حصة  (522... ياسر) رشيد 

رباع الحدين...522)حصة.
بند رقم)43:)الذي ينص عل4 مايلي:)
قبول إستقالة الديد فوزي رباع ج)
تعيين الديد مح د البكو�شي مدي2)

أديد للشركة ملدة غي2 محدجسة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32535 .

 24I

M.J.J CONSEILS SARL AU

STE MV CONSEIL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز ك اسة شيشاجة ، 42222، 

مراكش املغرب
STE MV CONSEIL SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدعاسة 
ع ارة   شقة 4 مراكش . - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 222
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. MV CONSEIL SARL
قطاع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ترحيل الخدمات))مركز اتصال))..
الدعاسة) (: عنوان املقر االأت اعي)
 42222 (- (. مراكش) (4 شقة) ع ارة) )

مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: (. كي) فاندون  أاك ارت  الديد 
522)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: مريم) خ يدة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

(. كي) فاندون  أاك ارت  الديد 
 4 شقة) الدعاسة ع ارة) ) عنوانه)ا))

مراكش).)42222)مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) مريم  خ يدة  الديدة 
 522 رقم) ( 2 بلوك) الحدني  الحي 

مراكش).)42222)مراكش املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
(. كي) فاندون  أاك ارت  الديدة 
 4 شقة) الدعاسة ع ارة) ) عنوانه)ا))

مراكش).)42222)مراكش املغرب
عنوانه)ا)) مريم  خ يدة  الديدة 
 522 رقم) ( 2 بلوك) الحدني  الحي 

مراكش).)42222)مراكش املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32527 .
 25I

STE BABOUZID

NASSIRI OTM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
NASSIRI OTM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوكالة بلوك س رقم 628 العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35462

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) مارس) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NASSIRI OTM
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدج ي للبضائع استي2اس جتصدير.
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- العيون) (628 س رقم) بلوك  الوكالة 

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الناصري) مح د  سيدي  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).
(: الناصري) الديد سيدي مح د 

222 )بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
الناصري) مح د  سيدي  الديد 
العيون) (72222 العيون) عنوانه)ا))

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الناصري) مح د  سيدي  الديد 
العيون) (72222 العيون) عنوانه)ا))

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 26 .

 26I

ائت انية بوعرفة

Ste jeunesse new maroc snc
شركة التضامن

تأسيس شركة

ائت انية بوعرفة
رقم42 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 222 6، بوعرفة املغرب
 Ste(jeunesse(new(maroc(snc

شركة التضامن
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الطوبة 
5 5 مكرر بوعرفة - 222 6 بوعرفة 

املغرب
تأسيس شركة التضامن 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

223

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)

امسا�شي لشركة التضامن بامل يزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 Ste (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. jeunesse(new(maroc(snc

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)جاشغال اخرى).

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 6 222 5 5)مكرر بوعرفة)-) الطوبة)

بوعرفة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 322.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد مصطفى عبد اللوي):)752 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 752 (: القاسر) عبد  كرجز  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

752)حصة) الديد أبوري فؤاس):)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

(: توفيق) الربيعي  البيض  الديد 

752)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة)

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
اللوي) عبد  مصطفى  الديد 
ابن) يوسف  زنقة  (22 عنوانه)ا))

بوعرفة) (6 222 بوعرفة) تاشفين 

املغرب.

الديد كرجز عبد القاسر عنوانه)ا))

بوعرفة) ( 35 الزرقطوني) شارع 

222 6)بوعرفة املغرب.

الديد أبوري فؤاس عنوانه)ا))28 
 6 222 بوعرفة) الذهب  جاسي  زنقة 

بوعرفة املغرب.

توفيق) الربيعي  البيض  الديد 

الفا�شي) عالل  شارع  (328 عنوانه)ا))

بوعرفة)222 6)بوعرفة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

اللوي) عبد  مصطفى  الديد 
ابن) يوسف  زنقة  (22 عنوانه)ا))
بوعرفة) (6 222 بوعرفة) تاشفين 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 222/ 33.
 27I

NEW BORDERS

NEW BORDERS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW BORDERS
322 تجزئة املدتقبل مج وعة 
35 الشقة رقم 4  ، 22 22، 

الدارالبيضاء املغرب
NEW BORDERS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 322 
تجزئة املدتقبل مج وعة 35 الشقة 

رقم 4  - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 NEW (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.BORDERS
غرض الشركة بإيجاز):)االستي2اس ج)

التصدير ج بيع الديارات.
 322 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
تجزئة املدتقبل مج وعة)35)الشقة)
الدارالبيضاء) (22222 (- ( 4 رقم)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: صالح) زغوان  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صالح  زغوان  الديد 
 22222 سرب غلف) (7 رقم) (67 زنقة)

الدارالبيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) صالح  زغوان  الديد 
 22222 سرب غلف) (7 رقم) (67 زنقة)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822322.
 28I

مكتب بوالعلف ج مكاجي

NAS MAROC ناس ماروك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة
مكتب بوالعلف ج مكاجي

 Forum(Bab(Abdelaziz(Forum
 Bab(Abdelaziz، 20020،

Casablanca املغرب
ناس مارجك NAS MAROC شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 73 شارع 
املدي2ة الخضراء الطابق التاني، - 

22332 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36 873

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يوليوز) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق) شارع املدي2ة الخضراء) (73«
البيضاء) الدار  (22332 (- التاني،)
»كاليفورنيا) »ع ارة) إ 4) املغرب«)
كارسن«)الطابق امر�شي مبنى أ،)تجزئة)
 22 52 (- معرجف) سيدي  الكولين،)

الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)2 2 82.
 22I

MANAGEX

SIFOCASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء)فرع تابع للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحدني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
SIFOCASH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 2 

شارع مح د الخامس حي الهدى 
سيدي سلي ان - 63322 بركان 

املغرب .
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.752 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)24)نون29) 222)تقرر إنشاء)
ج) (- فرع تابع للشركة تحت التد ية)
حي التقدم) (63 الكائن بالعنوان رقم)
شارع الجيش امللكي سيدي سلي ان)
بركان املغرب ج املدي2 من) (63322 (-

طرف الديد)ة))الفشتا ي يوسف).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 3/222 7.
  2I

MANAGEX

SIFOCASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء)فرع تابع للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحدني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
SIFOCASH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 2 

شارع مح د الخامس حي الهدى 
سيدي سلي ان - 63322 بركان 

املغرب.
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إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.752 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)24)نون29) 222)تقرر إنشاء)
ج) (- فرع تابع للشركة تحت التد ية)
حي املقاجمة) (2 الكائن بالعنوان رقم)
بركان املغرب) (63322 (- زنقة العيون)
ج املدي2 من طرف الديد)ة))الفشتا ي)

يوسف).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 222/  7.

   I

مورجكو كومبتونس اكاجنت

AMENSIF MANAJIM

إعالن متعدس القرارات

مورجكو كومبتونس اكاجنت
شقة 7  الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 42222، مراكش املغرب

AMENSIF MANAJIM »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 32 شارع 
أنوال أسيف س - - مراكش امل لكة 

املغربية.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 8343

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) املؤرخ في) 2)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
الديدة ايت الحدن س ي2ة تدتقيل)
الج ع) من منصبها ك دي2ة للشركة.)

العام يقبل استقالتها
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
الج ع االستثنائي يعين الديد أبي2سا)
لحدين مدي2 للشركة.)يوافق الديد)

أبي2سا لحدين عل4 مهامه الجديدة.
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
بتوقيع) الشركة  مع  التعاقد  سيتم 

الديد أبي2سا لحدين

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (: 4 رقم) بند 
تدي2) (: املكتب) /مدة  التعيين) مايلي:)
قبل) من  محدسة  غي2  لفت2ة  الشركة 

الديدة ايت الحدن س ي2ة
عل4) ينص  الذي  (: 7 رقم) بند 
تقوم) سوف  الشركة:) توقيع  مايلي:)
بتوقيع) س ي2ة  الحدن  ايت  الديدة 

الشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32555 .
  2I

LAYAL CONSULTING

PERFOTRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14 2EME(ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC
PERFOTRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
سبتة حي مريم رقم 36 الطابق االجل 

الشقة رقم 3 - 28822 املح دية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23 55
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 PERFOTRANS الوحيد) الشريك 
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع سبتة)
حي مريم رقم)36)الطابق االجل الشقة)
املغرب) املح دية  (28822 (- (3 رقم)
نتيجة ل):)غياب املداخيل الناتج عن)
املنافدة القوية ساخل سوق الشغل.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
سبتة حي مريم رقم)36)الطابق االجل)

املح دية) (28822 (- (3 رقم) الشقة 
املغرب.)

ج عين:
ج) الصدقاجي  طارق  الديد)ة))
عنوانه)ا))الحدنية)2)بلوك ا رقم)27 
ك صفي) املغرب  املح دية  (28832

)ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2538.
  3I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 BENZYAT BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
 BENZYAT BATIMENT ET

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

تامنصورت شطر   رقم 55 /ز 
حربيل - 42222 مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27882
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»222.222)سرهم«)أي من)»22.222  
سرهم«) ( .222.222« إ 4) سرهم«)
مقاصة مع سيون) إأراء) (: عن طريق)
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32532 .

  4I

FIDECA

TBLM 18
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDECA
 BD BRAHIM ROUDANI 332
 N° 6 ، 20330، CASABLANCA

MAROC
TBLM 18 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق الثاني رقم 3 
املعاريف - 22252 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44 273

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)24)شتن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الثاني) الطابق  بالل  عزيز  زنقة  (67«
الدار) (22252 (- املعاريف) (3 رقم)
البيضاء)املغرب«)إ 4)»زاجية شارع بئ2)
أنزران جزنقة القايد امشطر املعاريف)

-)22522)الدار البيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822682.

  5I

hadaik(annour

REV BATIMENT

إعالن متعدس القرارات

REV BATIMENT
 Complexe(greenworks 210

 bd(zoulikha(nasri(imm(D(etg
 6 N 24 casablanca ، 27182،

CASABLANCA MAROC
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REV BATIMENT »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 

 COMPLEXE GREEN WORKS
 210 BD(ZOULIKHA(NASRI

 IMMEUBLE(D(ETAGE 6 N 24
 , Casablanca - - Casablanca

.maroc
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.354227

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
ا 4) للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
شارع زجليخة نصري) (2 2 العنوان:)
مج ع غرين جركس الع ارة س الطابق)

6)مكتب)24)الدار البيضاء
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
التجاري) النشاط  توسيع  مايلي:)
طابع) سات  نشاطات  ليش ل:تنظيم 
االستحواس) فني.) اج  سياحي  منهي 
كان) كيف ا  مؤسدة  اي  جاستغالل 
املرتبطة) تلك  خصوصا  نشاطها 
ج) املطاعم  ج  الفندقية  بالنشاطات 

الدياحة ج الت2فيه ج الخدمات)
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تحديث البند)2)ج البند)4)من النظام)

االسا�شي للشركة
عل4) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
كل) الوحيد  املداهم  يعطي  مايلي:)
الصالحيات الالزمة لحامل هذا القرار)

لتنفيد كل االأراءات االسارية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
يش ل نشاط) نشاط الشركة:) مايلي:)
ج) الشركة االنعاش العقاري ج البناء)
املنهي) لالستع ال  مباني  كراء) اج  بيع 
الصناعي.) اج  الدكني  ج  التجاري  ج 
منهي) طابع  سات  نشاطات  تنظيم 
سياحي اج فني.)االستحواس جاستغالل)
نشاطها) كان  كيف ا  مؤسدة  اي 
بالنشاطات) املرتبطة  تلك  خصوصا 

ج) الدياحة  ج  املطاعم  ج  الفندقية 

الت2فيه ج الخدمات)

بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املقر االأت اعي:)يحدس املقر االأت اعي)

شارع) (2 2 جركس) غرين  مج ع  في 

 6 الطابق) س  ع ارة  نصري  زجليخة 

املكتب)24)الدار البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)728722.

  6I

FISCALITY CONSULTING CENTER

STE BENYTEC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc

STE BENYTEC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة ابن 

تاشفين رقم    الطابق امر�شي 

بلوك س شارع موالي عبد هللا مراكش 

- 42222 مراكش املغرب .

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2  22

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تعيين) نون29) 222) (25 املؤرخ في)

بن) الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

مو�شى ياسر ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 324 .

  7I

MANAGEX

SIFOCASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء)فرع تابع للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحدني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
SIFOCASH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 2 

شارع مح د الخامس حي الهدى 
سيدي سلي ان - 63322 بركان 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.752 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)24)نون29) 222)تقرر إنشاء)
ج) (- فرع تابع للشركة تحت التد ية)
الكائن بالعنوان رقم)72 )حي الوفاق)
شارع مح د الخامس سيدي سلي ان)
بركان املغرب ج املدي2 من) (63322 (-

طرف الديد)ة))الفشتا ي يوسف).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 2/222 7.
  8I

GESTION AL MITHAK SARL

GESTION AL MITHAK SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

GESTION AL MITHAK SARL
حي العوامة محل رقم 27 - طنجة ، 

22282، طنجة املغرب
 GESTION AL MITHAK SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

العوامة محل رقم 27 مقاطعة بني 
مكاسة - 22282 طنجة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84767

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (32 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

مقاطعة) (27 »حي العوامة محل رقم)
طنجة املغرب«) (22282 (- بني مكاسة)
الطابق امر�شي) (3 »ع ارة أنان) إ 4)
طنجة) (22252 (- قدجر) حاج  عزيب 

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)  2485.
  2I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

SOCIETE BETWEN FER

إعالن متعدس القرارات

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 2222 ، مكناس املغرب
SOCIETE BETWEN FER »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي:  22 مكرر 
حي الوحدة جسالن مكناس - 52222 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.46477

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
 ( 222( الحصص) مج وع  بيع  (-
22 )سرهم من طرف) حصة من فئة)
الديدة) لفائدة  (, ربلة) هجر  الديدة 

بوشرى الخيلي)
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
ربلة) هجر  الديدة  استقالة  قبول  (-
 DO6  77 رقم) ب.ت.ج  ل  الحاملة 
الوحدة) تجزئة  برقم) 22) الداكنة 
جيدالن مكناس من مهامها ك دي2ة)
بوشرى) الديدة  جتعيين  الشركة  في 
رقم) ب.ت.ج  ل  الحاملة  الخيلي 
حي) (322 برقم) الداكن  (C437 6 
الجديد زجاغة فاس ك دي2ة جشريكة)

جحيدة في الشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
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بند رقم)16-13-7-6):)الذي ينص)
عل4 مايلي:)التعديل

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5322.

 22I

FISCALEX MAROC

 MOROCCO ONLINE
TRADING ACADEMY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 MOROCCO ONLINE TRADING
ACADEMY شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
االع ال أليزيوم شارع مح د 

الخامس حي مح د البقال الطابق 
االجل مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) ( 3
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MOROCCO ONLINE TRADING

.ACADEMY
املشورة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) اإلنت2نت  ع29  التدريب  اإلسارية 

التجارة أج أي نشاط ما ي.

مركز) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مح د) شارع  أليزيوم  االع ال 
الطابق) البقال  مح د  حي  الخامس 
مراكش) (42222 (- مراكش) االجل 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 5.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: الديد مح د شريف الكرسجسي)
52)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الكرسجسي) شريف  مح د  الديد 
مراكش) (42222 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الكرسجسي) شريف  مح د  الديد 
مراكش) (42222 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32452 .
 2 I

fiduazizi

STE SARADIK IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

 STE SARADIK IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة بوملان 
رقم 28 حي خط الرملة  2 العيون - 

72222 العيون املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.255 5

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 STE SARADIK الوحيد) الشريك 

رأس الها) مبلغ  (IMMOBILIER

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

حي) (28 رقم) بوملان  زنقة  اإلأت اعي 

 72222 (- العيون) الرملة) 2) خط 

استنزاف) (: العيون املغرب نتيجة ل)

التي) الصالحيات  أ يع  الشركة 

اسدت من األها.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الرملة) 2  خط  حي  (28 رقم) بوملان 

العيون)-)72222)العيون املغرب.)

ج عين:

ج) بورحيم  خالد  الديد)ة))
لخيام) رقم) 2) (322 زنقة) عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  اكاسير  (82222

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3767/222.

 22I

MANAGEX

 PNEUMATIQUE

KADDOURI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحدني 

بركان ، 62322، بركان املغرب

 PNEUMATIQUE KADDOURI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 25 

شارع مح د الخامس حي الوفاق 

سيدي سلي ان - 63322 بركان 

املغرب .

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3727

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)5 )نون29) 222)تقرر إنشاء)

ج) (- فرع تابع للشركة تحت التد ية)

الكائن بالعنوان رقم) 2)تجزئة اكليم)

بركان املغرب ج املدي2 من) (63322 (-

طرف الديد)ة))قدجري مح د).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 728/222.

 23I

CABINET OUASSI

CENTRE LA FIERTE PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االجل مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب

 CENTRE LA FIERTE PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 2  

الزنقة 25 حي مسجد سيدي جاصل 

- 46222 أسفي املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  327

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تعيين) نون29) 222) (23 املؤرخ في)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

ERRAJI KHADIJA)ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2625.

 24I
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Bureau(de(La(competences(consultation

EL PORTAS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau(de(La(competences
consultation

 Angle(bvd(ALBAAT(ET(BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

72222، العيون املغرب
EL PORTAS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 25 
مارس بلوك ي رقم: 226  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
366 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  أبريل) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PORTAS
غرض الشركة بإيجاز):)الصحافة)
جاالشهار) البصري  الد عي  جاالنتاج 
البيع) جكل ماله عالقة بهذا املجال،)

جالشراء)جااليراس جالتصدير)....
عنوان املقر االأت اعي):)مدينة)25 
 72222 (- ( 226 مارس بلوك ي رقم:)

العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد ع ر الدايح):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الدايح  ع ر  الديد 
مدينة)25)مارس بلوك ي رقم:)226  

72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الدايح  ع ر  الديد 
مدينة)25)مارس بلوك ي رقم:)226  

72222)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ( 7 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 2/222 5 .

 25I

CAF MANAGEMENT

NEO MARKET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 7  حي الهناء ، 

2 222، الدار البيضاء املغرب
NEO MARKET شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي   زنقة 
باشي2 ابراهيمي الطابق االجل - 
2 222 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 823 5
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)28)أكتوبر) 222)تقرر حل)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 NEO MARKET الوحيد) الشريك 
مبلغ رأس الها)2.222 )سرهم جعنوان)
باشي2) زنقة  اإلأت اعي) ) مقرها 
 222 2 (- االجل) الطابق  ابراهيمي 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

توقف نهاءي الءنشطة
الشركة.

زنقة) ج حدس مقر التصفية ب) )
(- االجل) الطابق  ابراهيمي  باشي2 

2 222)الدارالبيضاء)املغرب.)

ج عين:
هيبه العلمي الحجوجي) الديد)ة))
حي) اصيال  زنقة  (4 عنوانه)ا)) ج 
2 222)الدارالبيضاء)املغرب) الدالم)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823584.

 26I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائت انية الثقة العيون

LAAYOUNE

DKHANA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72222، املر�شى العيون 

املغرب
DKHANA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 
زنقة ازيالل رقم 7  الطابق الدفلي - 

72222 املر�شى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DKHANA

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جاستي2اس) جتصدير  تدويق  امس اك.)

جالرخويات) امس اك  أنواع  أ يع 

جمنتجات) جاملحار  جالقشريات 

املأكوالت البحرية امخرى املحلية أج)

املدتورسة عن طريق سفن الصيد أج)

التج يد).......).

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الطابق) ( 7 النهضة زنقة ازيالل رقم)
العيون) املر�شى  (72222 (- الدفلي)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: االصفر) أواس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) االصفر  أواس  الديد 
سيناء) ابن  شارع  مكرر  (52 رقم)

85222)سيدي افني املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) االصفر  أواس  الديد 
سيناء) ابن  شارع  مكرر  (52 رقم)

85222)سيدي افني املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3768/222.

 27I

LAYAL CONSULTING

MUMA TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAYAL CONSULTING

 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14 2EME(ETAGE ، 28820،

MOHAMMEDIA MAROC

MUMA TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)



25373 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
سبتة حي مريم رقم 36 الطابق االجل 

الشقة رقم 3 - 28822 املح دية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22725
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (32 املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 MUMA TRANS الوحيد) الشريك 
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع سبتة)
حي مريم رقم)36)الطابق االجل الشقة)
املغرب) املح دية  (28822 (- (3 رقم)
نتيجة ل):)غياب املداخيل الناتج عن)
املنافدة القوية ساخل سوق الشغل).
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
سبتة حي مريم رقم)36)الطابق االجل)
املح دية) (28822 (- (3 رقم) الشقة 

املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))اح د بوناكي ج عنوانه)ا))
الدعاسة شارع جاسي الذهب رقم) 48 
ك صفي) املغرب  املح دية  (28822

)ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)6 25.

 28I

FIDUBAC SARL

TRANS FISH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
TRANS FISH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 
عي�شى بلدية بني انصار الناظور - 

62222 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 635

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (TRANS FISH
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
بلدية) عي�شى  اجالس  سجار  اإلأت اعي 
بني انصار الناظور)-)62222)الناظور)

املغرب نتيجة ل):)عدم بلوغ الهدف.
ج حدس مقر التصفية ب سجار اجالس)
(- الناظور) انصار  بني  بلدية  عي�شى 

62222)الناظور املغرب.)
ج عين:

ج) بويع اس  مراس  الديد)ة))
بني) مو�شى  سيدي  حي  عنوانه)ا))
املغرب) الناظور  (62222 انصار)

ك صفي))ة))للشركة.
ج) عطاس  س ي2  الديد)ة))
بني) مو�شى  سيدي  حي  عنوانه)ا))
املغرب) الناظور  (62222 انصار)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (32 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)2 45.

 22I

FIDUBAC SARL

TRANS FISH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
TRANS FISH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار اجالس 
عي�شى بلدية بني انصار الناظور - 

62222 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2 635

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)
TRANS FISH)شركة ذات املدؤجلية)
  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار)
اجالس عي�شى بلدية بني انصار الناظور)
-)62222)الناظور املغرب نتيجة لعدم

بلوغ الهدف.
ج عين:

ج) بويع اس  مراس  الديد)ة))
بني) مو�شى  سيدي  حي  عنوانه)ا))
املغرب) الناظور  (62222 انصار)

ك صفي))ة))للشركة.
ج) عطاس  س ي2  الديد)ة))
بني) مو�شى  سيدي  حي  عنوانه)ا))
املغرب) الناظور  (62222 انصار)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
6 )نون29) 222)جفي سجار اجالس) بتاريخ)
(- الناظور) انصار  بني  بلدية  عي�شى 

62222)الناظور املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (32 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)  45.

 32I

FIDUCIAIRE BILAL

GEOFONDAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
GEOFONDAT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الغرفة   

شقة 22 شطر 2 الطابق   - 52222 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5422 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GEOFONDAT

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

عنوان املقر االأت اعي):)الغرفة)  

شقة)22)شطر)2)الطابق) )-)52222 

مكناس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (522 (: الديد ماموي فؤاس)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد فركان لحدان):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فؤاس  ماموي  الديد 

 52222 اقامة الغرفة)   ع ارة ب5)

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) لحدان  فركان  الديد 
الرقم)3 )ع ارة املدي2ة)2)زنقة اممي2)

اسفي) (46222 م.ج) حي  القاسر  عبد 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) فؤاس  ماموي  الديد 

 52222 اقامة الغرفة)   ع ارة ب5)

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5344.

 3 I



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25374

STE FIACCOF 

 AMRH CONSULTING

SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 AMRH CONSULTING SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي برانس2 

تجزئة نرأس شارع كغوفريي2 اقامة 
ريم2 الشقة - 22222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 27827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) (2222 شتن29) (24

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 AMRH(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

. CONSULTING SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

تنظيف) مقاجل  البشرية  املوارس  في 

املداحات الخضراء)ج الحدائق).

برانس2  (: عنوان املقر االأت اعي)

تجزئة نرأس شارع كغوفريي2 اقامة)
ريم2)الشقة)-)22222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد خاليد البوأدايني):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

البوأدايني) خاليد  الديد 

زنقة الرباط حي باريو) ( 7 عنوانه)ا))

32222)الحدي ة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

البوأدايني) خاليد  الديد 

زنقة الرباط حي باريو) ( 7 عنوانه)ا))

32222)الحدي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

.M22222 527 8(2222)تحت رقم

 32I

CABINET OUASSI

CENTRE LA FIERTE PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام امسا�شي للشركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االجل مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب

 CENTRE LA FIERTE PRIVE

»شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: الرقم 2  

الزنقة 5 حي مسجد سيدي جاصل - 

46222 أسفي املغرب.

»مالءمة النظام امسا�شي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  327

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)نون29) 222

امسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 

(- القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام امسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (22 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2625.

 33I

FUDILMAJCONSULTING

 MACHAWI ANASS ET
AMINE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FUDILMAJVONSULTING
CASA(،(20220،(casa(maroc

 MACHAWI ANASS ET AMINE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  2 ، شارع 
أبو عبد هللا نافع إقامة ابن ع ر 
4EM ، مج ع 2  معاريف الدار 
البيضاء - 2 226 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524 85
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MACHAWI ANASS ET AMINE
أزاربيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللحوم الح راء)جالبيضاء.
(، (2 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
ابن) إقامة  نافع  هللا  عبد  أبو  شارع 
ع ر)4EM)،)مج ع)2 )معاريف الدار)
البيضاء) الدار  (226 2 (- البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رشيد  شرميط  الديد 
الرقم) الف  بلوك  (2 ليداسفة)
 226 2 البيضاء) الدار  (  2

CASABLANCA)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) رشيد  شرميط  الديد 

الرقم) الف  بلوك  (2 ليداسفة)

 226 2 البيضاء) الدار  (  2

CASABLANCA)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)-.

 34I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

AVIGDAS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE

رقم   ع ارة مج ع املدافر شارع 

الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 

املنصور ، 2222 ، الرباط املغرب

AVIGDAS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5  زنقة 

أمي2 عبد القاسرسريس اكدال - 

2 22  الرباط املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22 23

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

)ة))صوفيا بوزيان) تفويت الديد)

أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

نون29) (22 بتاريخ) البصي2ي  لحدين 

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22422 .

 35I
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CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

AVIGDAS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم   ع ارة مج ع املدافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 2222 ، الرباط املغرب
AVIGDAS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 5  زنقة 

أمي2 عبد القاسرإقامة سريس اكدال 
- 2 22  الرباط املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22 23
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

البصي2ي لحدين ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22422 .
 36I

FIDUCIAIRE BILAL

sky structure
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
sky(structure شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

تليال رقم 7 مرأان 2 تجزئة تليال رقم 
7 مرأان 2 52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45335
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

sky(structure)شركة ذات املدؤجلية)
  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
تجزئة) (2 مرأان) (7 تجزئة تليال رقم)
تليال رقم)7)مرأان)2 52222)مكناس)

املغرب نتيجة النعدام املداخيل.
ج عين:

الديد)ة))بضعة انس ج عنوانه)ا))
 52222 2 7)مرأان) تجزئة تليال رقم)
مكناس املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
تجزئة) جفي  سأن29) 222) (22 بتاريخ)
 52222 (- (2 مرأان) (7 رقم) تليال 

مكناس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 42.

 37I

GLOFID

CHOICE DECO

إعالن متعدس القرارات

GLOFID
26  شارع الدفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 
البيضاء املغرب

CHOICE DECO »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 46 شارع 
CELLINI - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4 5275

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
الديد) :تفويت  الحصص) تفويت 
لفائدة) حصة  (522 حبوش) عت ان 

الديد رجان عزالدين
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
رفع رأس املال من)22.222 سرهم إ 4)

سرهم)222.222

عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)إقالة الديدعت ان حبوش من)
منصب املدي2 الوحيد ج تعيين الديد)
املدي2) منصب  في  عزالدين  رجان 

الوحيد
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
أصبحت التي  الشركة  تد ية  تغيي2 
عوض (RAWAN-TECH( SARL

 CHOICE DECO SARL
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص) (:2 بند رقم بند رقم)
RAWAN-:عل4 مايلي:)تد ية الشركة

TECH SARL
الذي) 6ج7:) رقم) بند  رقم  بند 
الشركاء) يقدم  مايلي:) عل4  ينص 
رجان) الديد  نقًدا:) املداه ات 
عبد) عزالدين22.222 سرهم-الديد 
يرتفع) بوعيدة22.222 سرهم  القاسر 

رأس املال إ 4)222.222)سرهم)
الذي) (: (43 بندرقم) رقم  بند 
تعيين الديد رجان) ينص عل4 مايلي:)
عزالدين في منصب املدي2 الوحيد.-
الوحيد) التوقيع  الشركة  تعت د 

لل دي2 الديد رجان عزالدين
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823777.
 38I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

CALTEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم   ع ارة مج ع املدافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 2222 ، الرباط املغرب
CALTEM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 إقامة 
كنزة  ، تجزئة لحلو زنقة النخيل، 
حي زازا طريق عين شقف 32222 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 32 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
)ة))صوفيا بوزيان) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
نون29) (22 بتاريخ) البصي2ي  الحدين 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5568.

 32I

FISCALEX MAROC

DABA FOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

DABA FOOD شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة أواس ع ارة 
22  شقة رقم 43 الطابق التالت 
مراكش مراكش 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 DABA (: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.FOOD
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توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنتجات الغذائية جغي2 الغذائية..

عنوان املقر االأت اعي):)شارع عبد)
اقامة أواس ع ارة) الخطابي  الكريم 
التالت) الطابق  (43 رقم) شقة  ( 22
مراكش) (42222 مراكش) مراكش 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
522)حصة) (: الديد فهد كدوس)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: الحاجي) اسامة  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كدوس  فهد  الديد 

فاس)2222)فاس املغرب.
عنوانه)ا)) الحاجي  اسامة  الديد 
 2222 سرب الدلطان الفداء) الفداء)
الفداء)سرب الدلطان الفداء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) كدوس  فهد  الديد 
فاس)2222)فاس املغرب

عنوانه)ا)) الحاجي  اسامة  الديد 
 2222 سرب الدلطان الفداء) الفداء)

الفداء)سرب الدلطان الفداء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32452 .
 42I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

CALTEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم   ع ارة مج ع املدافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 2222 ، الرباط املغرب
CALTEM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 إقامة 
كنزة  ، تجزئة لحلو زنقة النخيل، 
حي زازا طريق عين شقف 32222 

فاس املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 32 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

البصي2ي الحدين ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5568.
 4 I

FICAGEST

 STE ARDARON
DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
 STE ARDARON DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

  مكرر سجار ايت جازج أ اعة ج 
قياسة البور حربيل - 4222 مراكش 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25235

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»222.222)سرهم«)أي من)»22.222  
سرهم«) ( .222.222« إ 4) سرهم«)
مقاصة مع سيون) إأراء) (: عن طريق)
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)4223 .
 42I

MEH EXPERTISE

SOCIETE SMAALA TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25223، خريبكة 
املغرب

 SOCIETE SMAALA TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 5  
زنقة بني خي2ان - 25352 جاسي زم 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5  

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) سأن29) 222) (27 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) ( .252. 52«
»2.846.822)سرهم«)إ 4)»26.222 .4 
سرهم«)عن طريق):)إسماج احتياطي أج)

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بواسي زم بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم) 227/222.
 43I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SERENDIPITY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
SERENDIPITY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 سجار 
ايت توركين أ اعة قرجية مجاط - 

52222 مكناس املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4256 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

22)شتن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)

كيدا) مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

نبيل ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 533.

 44I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SERENDIPITY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 نشاط الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

SERENDIPITY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 2 سجار 

ايت توركين أ اعة قرجية مجاط - 

52222 مكناس املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4256 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

28)أكتوبر) 222)تم تغيي2) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»تربية الدجاأن«)

إ 4)»-تربية ج تد ين امبقار ج امغنام ج)

امبقار الحلوبة

-استي2اس«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 533.

 45I
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CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

LES MINES D›AMEZMIZ
إعالن متعدس القرارات

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC
LES MINES D›AMEZMIZ »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 
الخ يس أامع سيدي بداج أمزميز 

- - مراكش املغرب .
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  3322

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)3885 :)الذي ينص عل4)

مايلي:)28)نون29) 222
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:7 6ج) رقم) بند 
ايدر) انجار  الديد  تفويت  مايلي:)
أصل) من  إأت اعية  حصة  ( 222
باش) الديدة  لفائدة  222 حصة 

خديجة بي تاريخ) 2/222 /26
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
خديجة) باش  الديدة  تعيين  مايلي:)
 LES MINES(املدي2ة الوحيدة لشركة

 D’AMEZMIZ
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)3885 .
 46I

FIDUBAC SARL

DON CALAMAR
إعالن متعدس القرارات

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc

DON CALAMAR »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

الكندي شارع 22 رقم 34 الناظور - 
62222 الناظور املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22323

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)  )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحويل املقر االأت اعي للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تفويت الحصص
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعيين مدي2 أديد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إ 4 شركة ذات)

املدؤجلية املحدجسة
بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
حي الكندي شارع)22)رقم)34)الناظور)
 66 رقم) الفا�شي  عالل  شارع  إ 4 

الناظور
الذي ينص عل4) (:7 ج) (6 بند رقم)
522)حصة ذات قي ة) مايلي:)تفويت)
نقدية)22 )سرهم للحصة من الديد)
زكرياء) الديد  ا 4  الطاهري  ح يد 

اعراب
عل4) ينص  الذي  (: 5 رقم) بند 
استقالة ح يد الطاهري من) مايلي:)
تديي2 الشركة ج تعيين زكرياء)اعراب)

ك دي2 أديد للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (23 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)4457.

 47I

FICAGEST

 STE ARDARON
DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
توسيع نشاط الشركة)

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
 STE ARDARON DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي محل رقم 

  مكرر سجار ايت جازج أ اعة ج 
قياسة البور حربيل - 4222 مراكش 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25235

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2 )نون29) 222)ت ت إضافة)
إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):
املنتجات) تغليف  أج  (/ ج) تخزين 

الغذائية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)4223 .

 48I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

CODER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم   ع ارة مج ع املدافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 2222 ، الرباط املغرب
CODER شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 زنقة 
هزار حي طريق 2 - 32222 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5226 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
)ة))صوفيا بوزيان) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
نون29) (22 بتاريخ) البصي2ي  الحدين 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5667.
 42I

CONSULTIAPOLIS

CONSULTIAPOLIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

CONSULTIAPOLIS
 Immeuble(Awkaf, 2 eme(etage,

 avenue(Mekka, ، 70000،
Laayoune(Maroc

CONSULTIAPOLIS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 
مكة اقامة االجقاف الطابق الثاني - 

72222 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26442

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
التشخيص التنظيمي جاملؤس�شي.

إأراءات التدويق اإلقلي ية.
اإلقلي ية) التن ية  خطط  جضع 
البلدية) الع ل  جخطط  (، ((PDP(
اإلقلي ية) التن ية  جخطط  (، ((PAC(

)PDR))جغي2ها.
خطط) جتقييم  جسعم  مراقبة 
جالشركات) للدلطات  التن ية 

جاملؤسدات املحلية.
جاأت اعية) اقتصاسية  سراسات 

محدسة.



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25378

جالدراسات) املعيارية  املقارنة 
املقارنة.

سراسية) جأيام  منتديات  تنظيم 
جندجات جفعاليات.

جالدعم) جاملشورة  املداعدة 
لل دتث رين.

جاملشاريع) الخطط  تص يم 
جالتشخيص املؤس�شي جالتنظيمي.

جخطة) التدريب  خطة  تطوير 
التدويق.

جتطوير) تنظيم  في  االستشارات 
امع ال.

رسم الخرائط.
جاالقتصاسي) االأت اعي  التحليل 

لل ناطق.
أج) (/ ج) املشاريع  جتقييم  تطوير 
اإلسارة) طريقة  باستخدام  ال29امج 

القائ ة عل4 النتائج.
إنشاء)أنظ ة املتابعة جالتقييم في)

املشاريع جال29امج.
جاالستطالعات) املدوحات  إأراء)
االقتصاسية) جالبحوث  جالدراسات 

جاالأت اعية النوعية جالك ية.
جالخطط) العامة  الدراسات 

الرئيدية.
إسارة املشرجع)،)املداعدة في إسارة)

املشاريع
إعداس خطط التدريب جاالتصال)
جالتعبئة) جالتدويق  جالتطوير 
االأت اعية جاملياه جالصرف الصحي)

املحلية.
سراسات بيئية..

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3776.
 52I

FLASH ECONOMIE

TPAY Mobile Morocco
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TPAY(Mobile(Morocco
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلأت اعي: زاجية شارع عبد 

املومن ج زنقة س ية اقامة شهرزاس 
3 الطابق 5 رقم 22 النخيل - الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52525 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
TPAY(Mobile(Morocco:تد ية)

الشركة
تطوير) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
جاستضافة جترجيج البوابات جاملواقع)
الوسائط) جمنتجات  اإللكت2جنية 

املتعدسة التفاعلية امخرى
التجارة) جخدمات  تطبيقات 
أكانت رق ية أم) سواء) (، اإللكت2جنية)

ال)؛
ال29امج) تطوير جتحليل جتص يم  (
قواعد البيانات) جالتطبيقات جإنشاء)
امخرى) التكنولوأية  جالحلول 

الستخدام املدتهلك)؛
خدمات) جتقديم  جإسارة  إعداس  (
التدويق جالدفع ع29 الهاتف املح ول)
التابعة) جالشركات  لل دتخدمين 
جالتجار) املح ول  الهاتف  جمشغلي 

جاملج عين
زاجية) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن ج زنقة س ية اقامة)
شهرزاس)3)الطابق)5)رقم)22)النخيل)-)

2)الدار البيضاء
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة
  22.222 :مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي
 TPAY(Mobile(FZ(LLC

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 222
للحصة

جالعائلية) الشخصية  :امس اء)
جمواطن مدي2ي الشركة

الديدة سحر جليم سالمه ابراهيم)
ملدة غي2 محدسة

الديد اح د صالح اح د الغاياتي)
ملدة غي2 محدسة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82354
 5 I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

CODER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم   ع ارة مج ع املدافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 2222 ، الرباط املغرب
CODER شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 زنقة 
هزار حي طريق 2 - 32222 فاس 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5226 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

البصي2ي الحدين ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5667.
 52I

hadaik(annour

hadaik annour
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

hadaik(annour
 Complexe(greenworks 210

 bd(zoulikha(nasri(imm(D(etg
 6 N 24 casablanca ، 27182،

CASABLANCA MAROC
hadaik(annour شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  3 شارع 
اح د الشر�شي الطابق االجل الشقة 

3 الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 26325
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق) الشر�شي  اح د  شارع  (3 «
(- البيضاء) الدار  (3 الشقة) االجل 
إ 4) املغرب«) البيضاء) الدار  (22222
شارع) (2 2 ججركس) غرين  »مج ع 
زجليخة نصري ع ارة س مكتب رقم)
الدار) (22782 (- البيضاء) الدار  (24

البيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)2 7287.
 53I

cabinet(aux(services(des(affaires

 TRAVELLA CROSS
MORROCCO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 TRAVELLA CROSS MORROCCO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
مرزجكة الطاججس الريصاني - 

52222 الطاججس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5523

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:



25379 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.TRAVELLACROSS MORROCCO
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 LOUEUR DES TENTES

(MEUBLEER(BIVOUACS
 LOUEUR ANIMAUX BAT ET

.DE TRAIT
قصر) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- الريصاني) الطاججس  مرزجكة 

52222)الطاججس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: ع رج) اجسيدي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
اجسيدي ع رج عنوانه)ا)) الديد 
حي) الفيال ي  الهاشمي  زنقة  رقم) 7)

النهضة ارفوس)52222)ارفوس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
اجسيدي ع رج عنوانه)ا)) الديد 
حي) الفيال ي  الهاشمي  زنقة  رقم) 7)

النهضة ارفوس)52222)ارفوس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)5523 .

 54I

CHETTIOUI AHMED

HAZMANI TD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املدي2ة الخضراء,م/ا,شارع 

 2,رقم 34 ، 52 22، القصر الكبي2 
املغرب

HAZMANI TD شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 
مدشرالحلية , أ اعة بوأديان 

,قياسة تطفت - 52 22 القصر الكبي2 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HAZMANI TD
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة للبناء.
(: االأت اعي) املقر  عنوان 
بوأديان) أ اعة  (, مدشرالحلية)
,قياسة تطفت)-)52 22)القصر الكبي2)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد ناأم مخشان):)322)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد ع ر الي الحي):)322)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 422 (: الح دجني) ع ر  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مخشان  ناأم  الديد 
بوأديان) أ اعة  (, مدشرالحلية)
القصر الكبي2) (22 52 ,قياسة تطفت)

املغرب.
عنوانه)ا)) الي الحي  ع ر  الديد 
بوأديان) أ اعة  مدشرامجاسي,)
القصر الكبي2) (22 52 ,قياسة تطفت)

املغرب.
عنوانه)ا)) الح دجني  ع ر  الديد 
بوأديان) أ اعة  مدشرامجاسي,)
القصر الكبي2) (22 52 ,قياسة تطفت)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الح دجني  ع ر  الديد 
بوأديان) أ اعة  مدشرامجاسي,)
القصر الكبي2) (22 52 ,قياسة تطفت)

املغرب
عنوانه)ا)) مخشان  ناأم  الديد 
بوأديان) أ اعة  (, مدشرالحلية)
القصر الكبي2) (22 52 ,قياسة تطفت)

املغرب
عنوانه)ا)) الي الحي  ع ر  الديد 
بوأديان) أ اعة  مدشرامجاسي,)
القصر الكبي2) (22 52 ,قياسة تطفت)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)722.

 55I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

FARLEC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم   ع ارة مج ع املدافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 2222 ، الرباط املغرب
FARLEC شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 
جاس املخازن الطابق االر�شي رقم 3 

اكدال - 2222  الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26623

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
)ة))صوفيا بوزيان) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
نون29) (22 بتاريخ) البصي2ي  الحدين 

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22522 .
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CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

FARLEC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
رقم   ع ارة مج ع املدافر شارع 

الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 

املنصور ، 2222 ، الرباط املغرب

FARLEC شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 

جاس املخازن الطابق االر�شي رقم 3 

اكدال - 2222  الرباط املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26623

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

البصي2ي الحدين ك دي2 جحيد

تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22522 .
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عزالدين الراغب

ملغاري لوكاسيون
إعالن متعدس القرارات

عزالدين الراغب

تجزئة املنصورية الطابق 

 LOT AL امجل رقم 3 أرسيف

 MANSSOURIA 1ER(ETAGE(N°3

GUERCIF، 35100، أرسيف 

املغرب

ملغاري لوكاسيون »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
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جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

مح د الخامس ع ارة هشيمي   

الطابق الثالث شقة رقم 6 - 22 35 

أرسيف املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 3 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

املصاسقة عل4 استقالة املدي2 الديد)

لبطاقة) الحامل  هللا  عبد  ملغاري 

ZG43244(التعريف الوطنية رقم

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

املصاسقة عل4 تعيين مدي2ين) مايلي:)

أديدين للشركة ه ا الديد ملغاري)

عبد العزيز الحامل لبطاقة التعريف)

جالديد) (ZG74233 رقم) الوطنية 

ملغاري رحال الحامل لبطاقة التعريف)

ملدة) جسلك  (S676464 رقم) الوطنية 

غي2 محدجسة يلزمان الشركة بتوقيع)

احده ا اج كاله ا

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املصاسقة عل4 تعديل غرض الشركة)

الديارات) كراء) عل4  فقط  ليقتصر 

بدجن سائق

عل4) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

املصاسقة عل4 تحيين القانون) مايلي:)

االسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الغرض الشركة

عل4) ينص  الذي  (:44 رقم) بند 

مايلي:)تديي2 الشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ)27)سأن29)

 222)تحت رقم) 22/222 2.
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CABINET FINANCE ET CONSEIL

MFEDDAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
 2 اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ،  7222، 
طنجة املغرب

MFEDDAL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  2 اقامة 
الدعاسة شارع موالى اس اعيل 
الطابق 2 رقم 5طنجة - 22222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

82457
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (22 8 أبريل) (24
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MFEDDAL
الت2جيج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
جالشقق) الصناعية  املباني  تأأي2 

جالفيالت جاملنازل جامرا�شي جغي2ها)،
تطوير امرا�شي)،

أع ال) (، املختلفة) البناء) أع ال 
(، اإلنشائية) امع ال  (، الحفر)
الطالء) (، التجصيص) (، العزل املائي)
(، التزأيج) (، الطالء) (، التبليط) (،
الكهرباء)،)الدباكة)،)الصرف الصحي)
(، الغاليات) (، البخار) (، التكييف) (،

التدفئة جالحرارة)،
أع ال متنوعة)،

االستي2اس جالتصدير بشكل عام)،
استي2اس جتصدير جتوزيع جتدويق)
أ يع املنتجات جاملدتلزمات جاملواس)

جاملعدات جامسجات.
النقل املحلي جالدج ي للبضائع

صيانة جإصالح أ يع أنواع املواس)
جامسجات جامأهزة

التجارية) الع ليات  أ يع 
جالزراعية) جاملالية  جالصناعية 
جالحرفية جالدياحة جالنقل جالتأأي2)
جاالستي2اس جالتصدير نيابة عن نفدها)

أج نيابة عن أطراف ثالثة.
كافة) جتنفيذ  جتطوير  سراسة  (-
املشاريع املالية جالصناعية جالزراعية)

جالحرفية جالدياحية جالتجارية
مصلحة) عل4  االستحواذ 
امشكال) من  شكل  بأي  جاملشاركة 
عن) سي ا  جال  (، الشركات) أ يع  في 
جالشراء) جاالشت2اك  املداه ة  طريق 
جإسارة مشاركة طرف ثالث أج تأسيس)
شركات أديدة أج ع ليات اندماج أج)

غي2 ذلك.
املشاركة املباشرة أج غي2 املباشرة)
املالية) املعامالت  أ يع  في  للشركة 
أ يع) جفي  املنقولة  أج  العقارية  أج 
الشركات التجارية أج الصناعية التي)
قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أج)

أي غرض مشابه أج ذي صلة..
عنوان املقر االأت اعي):) 2)اقامة)
اس اعيل) موالى  شارع  الدعاسة 
 22222 (- 5طنجة) رقم) (2 الطابق)

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 RACHIDA الديدة)
حصة بقي ة) (BOUHARRAT( :( 200

22.222)سرهم للحصة).
 IKRAM( JAIDI( :( 200 الديدة)
حصة بقي ة)22.222)سرهم للحصة).
 HAMIDA( JAIDI( :( 200 الديدة)
حصة بقي ة)22.222)سرهم للحصة).
 BOUCHRA(JAIDI(:(200(الديدة
حصة بقي ة)22.222)سرهم للحصة).
 YASSINE( JAIDI( :( 200 الديد)
حصة بقي ة)22.222)سرهم للحصة).
 RACHIDA الديدة)
  22 بقي ة) (BOUHARRAT( :( 200

سرهم.

 IKRAM( JAIDI( :( 200 الديدة)

بقي ة)22 )سرهم.

 HAMIDA( JAIDI( :( 200 الديدة)

بقي ة)22 )سرهم.

 BOUCHRA(JAIDI(:(200(الديدة

بقي ة)22 )سرهم.

 YASSINE( JAIDI( :( 200 الديد)

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

 RACHIDA الديدة)

 RUE عنوانه)ا)) (BOUHARRAT

 KRIKO IMM IBTISAM ETAGE 3

 N° 4 TANGER 22222 TANGER

.MAROC

IKRAM JAIDI)عنوانه)ا)) الديدة)

 RUE ABOU DAOUD TAHIRI

 RESD IBTISSAM ETG 3 N° 4

.22222 TANGER MAROC

 HAMIDA JAIDI الديدة)

 RUE ABOU DAOUD عنوانه)ا))

 TAHIRI RESD IBTISSAM ETG 3

.N° 4 22222 TANGER MAROC

 BOUCHRA JAIDI الديدة)

 RUE KRIKO IMM عنوانه)ا))

 IBTISAM ETAGE 3 N° 4 TANGER

.22222 TANGER MAROC

الديد)YASSINE JAIDI)عنوانه)ا))

 ARD DAOULA RUE 52 N°

 42 TANGER 22222 TANGER

.MAROC

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

 MFEDDAL JAIDI الديد)

 RUE GREGO RES عنوانه)ا))

 IBTISSAM ETG 3 N° 4 22222

TANGER MAROC

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

8 22)تحت رقم)3345.

 52I
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اسكو كونديل)

OJ CONTROL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

اسكو كونديل

26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 

حي الراحة. ، 22552، الدار البيضاء 

املغرب

OJ CONTROL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27  

شارع املقاجمة طابق 6 - 22522 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52435 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 OJ (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CONTROL

املراقبة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التقنية للبنيات)..

  27 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 22522 (- (6 طابق) املقاجمة  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 322.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: اجالمين) أواس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 M2A(CAPITAL(:(2.000(الشركة

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اجالمين  أواس  الديد 
اليوسفية الشرقية) (82 رقم) (6 بلوك)

22362)الدارالبيضاء)املغرب.

 M2A 322.222 الشركة)
عنوانه)ا))27 )شارع املقاجمة طابق)6 

22522)الدارالبيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اجالمين  أواس  الديد 
اليوسفية الشرقية) (82 رقم) (6 بلوك)

22362)الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)-.
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’Entreprise(assisstance(*ENTASS*

ARSWEET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 Entreprise(assisstance*
›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،
60000، oujda(maroc

ARSWEET شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 
املرابطين زنقة زياني طابق 3 مكتب - 

62222 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36762
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) ف29اير) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ARSWEET
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أج إنشاءات.
زاجية) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 3 طابق) زياني  زنقة  املرابطين  شارع 

مكتب)-)62222)جأدة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (522 (: الديد راجي العربي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: الديد الهال ي عبد الهاسي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العربي  راجي  الديد 

جأدة)62222)جأدة املغرب.

الهاسي) عبد  الهال ي  الديد 

جأدة) (62222 جأدة) عنوانه)ا))

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) العربي  راجي  الديد 

جأدة)62222)جأدة املغرب

الهاسي) عبد  الهال ي  الديد 

جأدة) (62222 جأدة) عنوانه)ا))

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (28 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم).

 6 I

اسكو كونديل

AQUADEL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

اسكو كونديل

26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 

حي الراحة. ، 22552، الدار البيضاء 

املغرب

AQUADEL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

 BD جعنوان مقرها اإلأت اعي

 EMILLE(ZOLA(RES(NAIAA(ETG 1

APT 2 .199 - 20550 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

524223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AQUADEL

غرض الشركة بإيجاز):)معالجة ج)

بيع املياه املعدنية..

 BD (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 EMILLE ZOLA RES NAIAA ETG  

APT(2(.199(-(20550)الدارالبيضاء)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: معتوق) إسريس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (522 (: مال ي) علي  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) معتوق  إسريس  الديد 

 LOT LA BELLE VUE SIDI

الدارالبيضاء) (MAAROUF 22452

املغرب.

  6 عنوانه)ا)) مال ي  علي  الديد 
زنقة عين العاطي إقامة املهدية شقة)

الدارالبيضاء) (22822 بوركون) (22

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) معتوق  إسريس  الديد 

 LOT LA BELLE VUE SIDI

الدارالبيضاء) (MAAROUF 22452

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)-.
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FLASH ECONOMIE

 NEW FRANCHISE
MOROCCO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 NEW FRANCHISE MOROCCO«
»SARL

شركـة محدجسة املدؤجلية رأس الها 
622.222 سرهم

5 زنقة رججي سجليز -الدار البيضاء 
 تحويل املقر اإلأت اعي

)ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ بتاريخ) 5/22/222 )تقرر ما)

يلي:)
تحويل املقر اإلأت اعي الحا ي) (1-
سجليز) رججي  زنقة  (5 من«) للشركة 
شارع) ( 2 (« إ 4) البيضاء«) الدار  (-
الثالث) الطابق  عاسل  حي  الفوارات 

الحي املح دي-)الدار البيضاء)»).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
 2/222 /22)تحت رقم)823728 .

من أأل التخليص ج اإلشهار
 63I

ml(congestfin

BAYMEN EL JADIDA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc

BAYMEN EL JADIDA شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

 LOTIS جعنوان مقرها اإلأت اعي
 ESSALAM(LOT 23 N2 , Eljadida

24000 - الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8855
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BAYMEN EL JADIDA

استي2اس.) (: غرض الشركة بإيجاز)

شراء،)بيع امثاث جزخرفة.

 LOTIS (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 ESSALAM(LOT(23(N2( ,(Eljadida

24000)-)الجديدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (522 (: الديد في2يت اباي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

522)حصة) (: الديد كريم زكراجي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زكراجي  كريم  الديد 

سليلة)2)زنقة)4)رقم)62)الحي الصناعي)

البيضاء) الدار  ال29نو�شي  سيدي 

22222)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) اباي  في2يت  الديد 

  طريق الرباط الطابق)4)الشقة)4  

عين الدبع) اقامة ساريس ع ارة)  )

22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) زكراجي  كريم  الديد 

سليلة)2)زنقة)4)رقم)62)الحي الصناعي)

البيضاء) الدار  ال29نو�شي  سيدي 

22222)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)27)سأن29)

 222)تحت رقم)-.

 64I

F.C.G.E

YUMMY BOX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH(MAROC

YUMMY BOX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

28 أر�شي ع ارة   املنتزه الجديد ت6 
سعاسة مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  584 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.YUMMY BOX
سناك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
م ون) (- الدريعة) للوأبات  فوجس 

جمقدم خدمات املطع ة..
عنوان املقر االأت اعي):)محل رقم)
28)أر�شي ع ارة) )املنتزه الجديد ت6 
مراكش) (42222 (- مراكش) سعاسة 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 52.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديدة أس اء)ساخي):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ساخي  أس اء) الديدة 

تجزئة باشكو سرج)2 )طابق)3)شقة)6 

22276)الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مينة  الغزاجي  الديدة 

سال) (   52  2 رقم) احداين  باب 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 2422 .

 65I

الشتيوي اسريس

 Sté YAMAN AGRICOLE
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

الشتيوي اسريس

حي املدي2ة الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /4  ، 52 22، القصر الكبي2 

املغرب

 Sté YAMAN AGRICOLE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
بوعشات أ اعة جقياسة سوق 

الطلبة - 52 22 القصر الكبي2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (  

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 Sté (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.YAMAN AGRICOLE SARL

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امرا�شي الزراعية

تربية املوا�شي.
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سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
سوق) جقياسة  أ اعة  بوعشات 
الكبي2) القصر  (22 52 (- الطلبة)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديدة إي ان زريويل):)32)حصة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
حصة) (32 (: زريويل) آية  الديدة 

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
الديدة أمي ة زريويل):)32)حصة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زريويل  إي ان  الديدة 
تجزئة اممل زنقة)2 )رقم)23 52 22 

القصر الكبي2 املغرب.
عنوانه)ا)) زريويل  آية  الديدة 
تجزئة اممل زنقة)2 )رقم)23 52 22 

القصر الكبي2 املغرب.
زريويل عنوانه)ا)) أمي ة  الديدة 
تجزئة اممل زنقة)2 )رقم)23 52 22 

القصر الكبي2 املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) زريويل  إي ان  الديدة 
تجزئة اممل زنقة)2 )رقم)23 52 22 

القصر الكبي2 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)6 8.
 66I

FIDUCIAIRE JABBARI

كوجل إكد29س غين2 

( COOL EXPRESS RUNNER(
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL(MACHRIK(II(ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA(MAROC

 Cool(Express( 2كوجل إكد29س غين
Runner ) شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النصر 
FB(II(BLOC(G(IMM 4 محل رقم 5  

العالية - 28632 املح دية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28287

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
23)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
إكد29س) كوجل  الوحيد  الشريك 
غينCool(Express(Runner((2)))مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
 FB النصر) حي  اإلأت اعي  مقرها 
  5 محل رقم) (II BLOC G IMM 4
املغرب) املح دية  (28632 (- العالية)

نتيجة ل):)التصفية املدبقة.
ج حدس مقر التصفية ب حي النصر)
FB II BLOC G IMM 4)محل رقم)5  

العالية)-)28632)املح دية املغرب.)
ج عين:

ج) كريم  الحيضري  الديد)ة))
عنوانه)ا))اقامة العن29 زنقة كريكومار)
الدئاب) عين  (2 الشقة) ب2) ع ارة 
املغرب) البيضاء) الدار  (27223

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2546.
 67I

ELYX CONSULTING

UPLINE REAL ESTATE FUND
تعيين رئيس مجلس اإلسارة

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 UPLINE REAL ESTATE FUND
»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 3 شارع 
باب املنصور فضاء بورت سانفا، 
الطابق امجل ، الدار البيضاء - - 

الدار البيضاء املغرب.
»تعيين رئيس مجلس اإلسارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24826 

اإلساري) العام  الج ع  إطار  في  (
املؤرخ في)32)شتن29) 222

الدين) تاج  الديد  تعيين  تقرر 
عث ان

شركة) إسارة  ملجلس  رئيدا 
UPLINE REAL ESTATE FUND

بتاريخ:)32)شتن29) 222
له) املخولة  الصالحيات  جتت ثل 

في ا يلي:)أ يع الصالحيات
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)728478.

 68I

STE(D’INDICATION(FISCAL(H-D

INTERTRANS TRANSBORD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE(D›INDICATION(FISCAL(H-D
22، زنقة االنطاكي مكتب رقم 6 
طنجة ، 22222، طنجة املغرب

 INTERTRANS TRANSBORD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 مج ع 
رياض الدالم ا ع ارة 2 اقامة بس م 

ا 4 - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22647
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INTERTRANS TRANSBORD
غرض الشركة بإيجاز):)استي2اس ج)
تصدير ج التجارة الوطنية ج الدجلية)

لج يع املنتوأات ج املعدات.
2)مج ع) (: عنوان املقر االأت اعي)
رياض الدالم ا ع ارة)2)اقامة بس م ا)

4)-)22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الفالخ) الزكاف  عث ان  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الفالح) الزكاف  عث ان  الديد 
عنوانه)ا))حي الدعاسة)4)زنقة) 4)رقم)

 2)طنجة)22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الفالح) الزكاف  عث ان  الديد 
عنوانه)ا))حي الدعاسة)4)زنقة) 4)رقم)

 2)طنجة)22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2865 .
 62I

الشتيوي اسريس

 Sté EL MARABET TRANS
SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص
الشتيوي اسريس

حي املدي2ة الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /4  ، 52 22، القصر الكبي2 

املغرب
Sté(EL(MARABET(TRANS(SARL-
AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
م ن زنقة 6 رقم 2  - 52 22 القصر 
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الكبي2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) سأن29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

مح د املرابط) )ة)) تفويت الديد)

  22 حصة اأت اعية من أصل) (52

مح د) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

الكري�شي بتاريخ)2 )سأن29) 222.

نعي ة البطيني) )ة)) تفويت الديد)

  22 حصة اأت اعية من أصل) (52

مح د) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

الكري�شي بتاريخ)2 )سأن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  2 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)5 8.

 72I

الشتيوي اسريس

 Sté EL MARABET TRANS
SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

الشتيوي اسريس

حي املدي2ة الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /4  ، 52 22، القصر الكبي2 

املغرب

Sté(EL(MARABET(TRANS(SARL-

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

م ن زنقة 6 رقم 2  - 52 22 القصر 

الكبي2 املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

2 )سأن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

الكري�شي مح د ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)5 8.

 7 I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

NPC IMPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

NPC IMPORT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6  شارع 

الجيش زنقة أيال ي العريبي الطابق 

8 الرقم 8  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

525375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 NPC (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. IMPORT

استي2اس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جتد ين العجول.

6 )شارع) عنوان املقر االأت اعي):)

الجيش زنقة أيال ي العريبي الطابق)

الدار البيضاء) (22222 (- ( 8 الرقم) (8

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد ح يد النبوي):)342)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 ELIGIO MANUEL الديد)
حصة) (PAREDES( ABREU( :( 330

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 CANDIDO PORTO الديد)
  22 بقي ة) حصة  (GARCIA( :( 330

سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) النبوي  ح يد  الديد 
   24 الرقم) س  بلوك  (2 ك ال) حي 

26222)سطات املغرب.
 ELIGIO MANUEL الديد)
عنوانه)ا)) (PAREDES ABREU
 BARO. GUIZAN 23 CS M OS

 3622)بونتيفيدرا اسبانيا.
 CANDIDO PORTO الديد)
 TSIA. عنوانه)ا)) (GARCIA
 FERNANDO CONDE   P2  A
بونتيفيدرا) (A ESTRADA 3622 

اسبانيا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) النبوي  ح يد  الديد 
   24 الرقم) س  بلوك  (2 ك ال) حي 

26222)سطات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 4288.

 72I

بن علي لألستشارة ش م م

ALIOUA BTP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م
252 تجزئة املدار طريق أسفي 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب
ALIOUA BTP شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار ايت 

الزجاك فاسكا سيدي ساجس ايت 
اجرير - 42252 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALIOUA BTP

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة للبناء.

:)سجار ايت) عنوان املقر االأت اعي)

الزجاك فاسكا سيدي ساجس ايت اجرير)

-)42252)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 5.222 (: يونس) عليوة  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يونس  عليوة  الديد 

سجار ايت الزجاك فاسكا سيدي ساجس)

ايت اجرير)42252)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) يونس  عليوة  الديد 

سجار ايت الزجاك فاسكا سيدي ساجس)

ايت اجرير)42252)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32562 .
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SARL

7ART MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
7ART MEDIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  2 شارع 
أبو عبد هللا نافع ريس بن ع ر طابق 
4 شقة 2  معاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5252 5

  2 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 7ART (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.MEDIA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
البصري) الد عي  جاإلنتاج  االتصال 

جالدين ائي.
عنوان املقر االأت اعي):) 2)شارع)
أبو عبد هللا نافع ريس بن ع ر طابق)
الدار) (22222 (- معاريف) ( 2 شقة) (4

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد عبد اإلله مجاني)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد عبد اإلله مجاني عنوانه)ا))

إقامة) مج وعة) ) (2 إقامة الجوهرة)

الدار) (22222 بوعزة) سار  (6 شقة) (2

البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبد اإلله مجاني عنوانه)ا))

إقامة) مج وعة) ) (2 إقامة الجوهرة)

الدار) (22222 بوعزة) سار  (6 شقة) (2

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)42467.
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SARL

 MAROC TRADE

INVESTMENT AFRICA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 MAROC TRADE INVESTMENT

AFRICA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  2 شارع 

أبو عبد هللا نافع ريس بن ع ر طابق 

4 شقة 2  معاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525342

  2 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MAROC TRADE INVESTMENT

. AFRICA
غرض الشركة بإيجاز):)الصناعات)
املنتجات) جإنتاج  تجهيز  ؛) الغذائية)

الغذائية.
عنوان املقر االأت اعي):) 2)شارع)
أبو عبد هللا نافع ريس بن ع ر طابق)
الدار) (22222 (- معاريف) ( 2 شقة) (4

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد مراس االمجد):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) االمجد  مراس  الديد 
تجزئة سجمين سج سرب فيال رقم)22)سار)
بوعزة)22222)الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) االمجد  مراس  الديد 
تجزئة سجمين سج سرب فيال رقم)22)سار)

بوعزة)22222)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)42868.
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SARL

NEEDED SERVICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
NEEDED SERVICE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 
الال ياقوت ، زاجية مصطفى املعاني، 

رقم 56 - 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524735
  2 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NEEDED SERVICE
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجارة) نوع.) أي  من  الخدمات 

اإللكت2جنية جالتدويق الرقمي.
عنوان املقر االأت اعي):) 6)شارع)
زاجية مصطفى املعاني) (، الال ياقوت)
البيضاء) الدار  (22222 (- (56 رقم) (،

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (522 (: الديد زكريا فرات)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
522)حصة) (: الديدة مريم البوق)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد زكريا فرات عنوانه)ا))224 
م ر الحدائق اقامة غارسن)2)الطابق)
الدار) (22222 ع س) الدفلي شقة) )

البيضاء)املغرب.
الديد مريم البوق عنوانه)ا))224 
م ر الحدائق اقامة غارسن)2)الطابق)
الدار) (22222 ع س) الدفلي شقة) )

البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مريم البوق عنوانه)ا))224 
م ر الحدائق اقامة غارسن)2)الطابق)
الدار) (22222 ع س) الدفلي شقة) )

البيضاء)املغرب
تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)26 

سأن29) 222)تحت رقم)42255.
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GLOBAL FINANCE ADVISORS

مايسترو لوكس كار
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS

 MARRAKECH 10AVENUE

 MOHAMED ZERKTOUNI

 GUELIZ MARRAKECH

  2AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

مايدت2ج لوكس كار شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي العن29 رقم 

2 املحل رقم 83 املدي2ة 2 مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

مايدت2ج لوكس كار.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.

عنوان املقر االأت اعي):)العن29 رقم)

(- 2)مراكش) 83)املدي2ة) 2)املحل رقم)

42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 2.522 (: الخ اري) انس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 2.522 (: الخ اري) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الخ اري  انس  الديد 
أليز) (28 رقم) بلوك) ) الشرطة  حي 

42222)مراكش املغرب.
الديد مح د الخ اري عنوانه)ا))
أليز) (28 رقم) بلوك) ) الشرطة  حي 

42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الخ اري  انس  الديد 
أليز) (28 رقم) بلوك) ) الشرطة  حي 

42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 2274 .
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STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

PHARMACIE MOBARKI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تد ية تجارية أج شعار)

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
PHARMACIE MOBARKI »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي:  5 ، 53  
شارع حدن الثاني ، إي ينتانوت - 

252 4 إي ينتانوت املغرب.
»إضافة تد ية تجارية أج شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 883
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)نون29) 222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة جهو:
 PHARMACIE IBN ROCHD  

IMINTANOUTE
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 
سأن29) 222)تحت رقم) 582/222.
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الركيبي

 STE MH. AL GHAITH
TRAVAUX DIVERS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الركيبي
كل يم ، 222 8، كل يم املغرب

 STE(MH. AL(GHAITH(TRAVAUX
DIVERS SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  7 
زنقة الل طيين اكويدير كل يم - 

222 8 كل يم املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3823
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MH. AL GHAITH TRAVAUX

.DIVERS SARL
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTION

.((ENTREPRENEUR
رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- زنقة الل طيين اكويدير كل يم) (7 

222 8)كل يم املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (522 (: هشام) بقال  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد املرجفي بوأ ع):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
رقم) الديد بقال هشام عنوانه)ا))
 8 222 زنقة الل طيين اكويدير) (72

كل يم املغرب.

عنوانه)ا)) بوأ ع  املرجفي  الديد 

كل يم) (8 222  4 زنقة مراكش رقم)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بوأ ع  املرجفي  الديد 

كل يم) (8 222  4 زنقة مراكش رقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (23 بتاريخ) بكل يم  االبتدائية 

 222)تحت رقم)424.
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AMAL BENJELLOUN

الفيروز
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AMAL BENJELLOUN

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

الفي2جز شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

غزجة بدر حي الخرازين رقم 7 ص.ب. 

382 - 222 2 شفشاجن املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)الفي2جز.

امتالك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ج) الفناسق  أنواع  كل  استغالل  ج 

املؤسدات) كل  كذلك  ج  املطاعم 

املتعلقة بالدياحة ج الت2فيه.
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شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

غزجة بدر حي الخرازين رقم)7)ص.ب.)

382)-)222 2)شفشاجن املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 222 الديد العلمي مح د سعد):)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديدة اقصبي زهرة):)222)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (222 (: الديد العلمي مني2)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديدة العلمي سلمى):)222)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (222 (: الديد العلمي معز)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

سعد) مح د  العلمي  الديد 
عنوانه)ا))قطاع)2)رقم)36)مكرر زنقة)

اإلكليلية حي الرياض)2222 )الرباط)

املغرب.

عنوانه)ا)) زهرة  اقصبي  الديدة 
قطاع)2)رقم)36)مكرر زنقة اإلكليلية)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب.

عنوانه)ا)) مني2  العلمي  الديد 
قطاع)2)بلوك ل رقم)8)زنقة اإلكليلية)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب.

عنوانه)ا)) سلمى  العلمي  الديدة 
قطاع)2)رقم)36)مكرر زنقة اإلكليلية)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب.

عنوانه)ا)) معز  العلمي  الديد 
قطاع)2)رقم)36)مكرر زنقة اإلكليلية)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) زهرة  اقصبي  الديدة 
قطاع)2)رقم)36)مكرر زنقة اإلكليلية)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاجن بتاريخ)5 )نون29)

 222)تحت رقم)34 .
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AMAL BENJELLOUN

نورباط
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

نورباط شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي يوسف رقم 7 - 22222 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.72 23

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) نون29) 222) ( 7 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (522.222« إ 4) سرهم«)
إسماج احتياطي أج أرباح أج) (: طريق)

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248322.
 8 I

EL BEDRI ZAARI KHALID

QUALIOPI CENTER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 A&T(AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res(LES(QUARTES(TEMPS(Bloc
 C(N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب
QUALIOPI CENTER شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الرجساني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 
2، الطابق الثالث، رقم 82 - 22262 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22575

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.QUALIOPI CENTER

إسارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز) ساخل  الزبناء) خدمة  أوسة 

االتصاالت.

ساحة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الرجساني،)زنقة السينا،)إقامة بتهوفن)

2،)الطابق الثالث،)رقم)82)-)22262 

طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد الطيب البدجي):)52)حصة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

الديدة نعي ة سركوح):)52)حصة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

البدجي عنوانه)ا)) الديد الطيب 

الطابق) رقم) 2) نديم  جاس  مج ع 

الثاني)22222)طنجة املغرب.

الديدة نعي ة سركوح عنوانه)ا))

فرندا)34282)مونبوليي فرندا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

البدجي عنوانه)ا)) الديد الطيب 

الطابق) رقم) 2) نديم  جاس  مج ع 

الثاني)22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 272 .
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AMAL BENJELLOUN

ب. أ أوكوكس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAL BENJELLOUN

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

ب. أ أجكوكس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العيون سيدي أح د الدراجيـ رقم 

442 الطابق   - 23222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3264 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

أ) ب.) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

أجكوكس.

صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعات) في  تدخل  التي  املعدات 

الغذائية من اإلنوكس أشغال البناء)

اإلستي2اس ج التصدير.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

ـرقم) الدراجي) أح د  سيدي  العيون 

تطوان) (23222 (- الطابق) ) (442

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: أح د) بوعناني  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
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جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أح د  بوعناني  الديد 
شارع مح د الخراز زنقة ال29اعم رقم)

8  23222)تطوان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) أح د  بوعناني  الديد 
شارع مح د الخراز زنقة ال29اعم رقم)

8  23222)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7247.
 83I

AMAL BENJELLOUN

أميدا الند
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

أميدا الند شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
شكيب أرسالنـ رقم 2  مكرر - 

23222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (27
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
أميدا) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

الند.
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري مقاجلة البناء.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- مكرر) ( 2 ـرقم) أرسالن) شكيب 

23222)تطوان املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: أشرف) الطهري  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد الطهري أشرف عنوانه)ا))
25 )الطوابل) شارع مح د ساجس رقم)

الدفل4)23222)تطوان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الطهري أشرف عنوانه)ا))
25 )الطوابل) شارع مح د ساجس رقم)

الدفل4)23222)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (23 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)6265.
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STE BIKAF INDUSTRI

ZEMMOU TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

ZEMMOU TRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
تاكرجمت الريصاني - 52452 

الريصاني املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5323

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) سأن29) 222) (26 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»222.222)سرهم«)أي من)»22.222  

عن) سرهم«) ( .222.222« إ 4) سرهم«)
أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
سأن29) 222)تحت رقم) 2/222 6.
 85I

LK CONSULTING SARL

رجاب ايمو
إعالن متعدس القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 8  تطوان ، 

23222، تطوان املغرب
رأاب اي و »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع جاس 
سرعة ع ارة 8 الطابق الرابع رقم 3  

- 23222 تطوان املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.266 5

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  (: رقم) ) قرار 
مايلي:)تفويت مج وع حصص الديد)
 452 عدسها) البالغ  الجابري  مح د 
لصالح) للحصة  ( 22 بقي ة) حصة 

الديد عبد الغني ريان)
قرار رقم)2):)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
شركة محدجسة املِدؤجلية ا 4 شركة)
محدجسة املِدؤجلية ذات شريك جحيد)
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
ينص) الذي  (: البند) ) رقم  بند 
عل4 مايلي:)في ايطار القانون تاسدت)
ذات) املِدؤجلية  محدجسة  شركة 
شريك جحيد من طرف الديد عبد)

الغني ريان)
ينص) الذي  (: (6 البند) رقم  بند 
عل4 مايلي:)يحدس رأس ال الشركة في)
222)حصة) 22222)سرهم مقدم ا 4)

في ملكية الديد عبد الغني ريان

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم) 724.
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سيكوأيس ش م

 STE EDDARDAK

)MOHAMED sarl(au
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكوأيس ش م

28 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32222، الحدي ة املغرب

 STE EDDARDAK MOHAMED

sarl(au) شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز بني 

بونصار- سوق الحد - بني بونصار 

ترأيدت - 32373 بني بونصار- 

ترأيدت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 EDDARDAK MOHAMED

.(sarl(au

:)الألشغال) غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)-)الغرس)-)بيع مواس البناء.

:)مركز بني) عنوان املقر االأت اعي)

بونصار) بني  (- الحد) سوق  بونصار-)

بونصار-) بني  (32373 (- ترأيدت)

ترأيدت املغرب.



25389 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

 5.222 (: مح د) الدرساك  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد الدرساك مح د عنوانه)ا))
مركز بني بونصار)32373)بني بونصار)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الدرساك مح د عنوانه)ا))
مركز بني بونصار)32373)بني بونصار)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) بتارأيدت  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)-.
 87I

tob(travaux(divers

BLG SAHARA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob(travaux(divers
حي ج ي العهد زنقة اللي ون رقم 

الدار    العيون العيون، 72222، 
العيون املغرب

BLG SAHARA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

أح د حيدار إقامة أم الخي2 قبالة 
البنك الشعبي طرفاية - 72252 

طرفاية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32352

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (27
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 BLG (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA
مخ9زة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املخابز) منتجات  تصنيع  (, جحلويات)
املثلجات) تحضي2  (، جاملعكرجنة)
تحضي2 الدندجيشات) (، جاملشرجبات)
جاملطاعم) الفناسق  خدمات  (،

جالكافيت2يا.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
قبالة) الخي2  أم  إقامة  حيدار  أح د 
 72252 (- طرفاية) الشعبي  البنك 

طرفاية املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بوصولة) اح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوصولة  اح د  الديد 
العيون) (24 رقم) رشيد  موالي  حي 

72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بوصولة  اح د  الديد 
العيون) (24 رقم) رشيد  موالي  حي 

72222)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)-.
 88I

CENTRE DE SERVICES ET DE FINANCEMENT

 CENTRE DE SERVICES ET
DE FINANCEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 CENTRE DE SERVICES ET DE
FINANCEMENT

بركان ، 62322، بركان املغرب

 CENTRE DE SERVICES ET DE
FINANCEMENT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 6  
شارع االهرام حي املدي2ة - 62322 

بركان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6  3

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) نون29) 222) (26 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
صرف الع الت.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)724.
 82I

GREEN WORKSHOP

 GREEN WORKSHOP SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

GREEN WORKSHOP
 HAY(EL(ANDALOUSS(N 614 ،

15400، TIFLET(MAROC
 GREEN WORKSHOP SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
ايت ق رة رقم  7 - 23222 املضيق 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22  7

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 8 املؤرخ في)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
 GREEN الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (WORKSHOP SARL AU
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
ايت) الدالم  حي  اإلأت اعي  مقرها 
املضيق) (23222 (- رقم) 7) ق رة 

تحدن) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الوضعية املالية.

حي) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 23222 (- الدالم ايت ق رة رقم) 7)

املضيق املغرب).)

ج عين:

الديد)ة))طارق أجرام ج عنوانه)ا))

حي االندلس رقم)4 6 5422 )تيفلت)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم) 363.

 22I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SAHARA BUSINESS
GLOBAL SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 27 الد ارة 

ES-SMARA(MAROC ،72222 ،

 STE SAHARA BUSINESS

GLOBAL SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي

 HASSANI RUE TAHANAOUAT

 N° 01 ES(SEMARA - 72000

الد ارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2222

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) سأن29) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
رشيدة الهاسي) )ة)) تفويت الديد)

أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

سأن29) (28 بتاريخ) مهراجي  مح د 

.222 
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالد ارة بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم) 265/222.

 2 I

BHM MAROC CAR

GATTAFI ALUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHM MAROC CAR
برانص شارع صاحب الصالة رقم 8 

، 22222، طنجة املغرب
GATTAFI ALUM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجيش امللكي ,رقم 2  ع ارة 

4الطابق3 - 62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GATTAFI ALUM
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلي نيوم
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
ع ارة) ( 2 ,رقم) امللكي) الجيش 
4الطابق3)-)62222)الناظور املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  22 (: الحق) عبد  كطافي  الديد 
حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد كطافي عبد الحق عنوانه)ا))
حي عدجيات زايو)62222)زايو املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد كطافي عبد الحق عنوانه)ا))
حي عدجيات زايو)62222)زايو املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)4625.
 22I

fidustade

 GLOBAL PERFECT
BUSINESS

إعالن متعدس القرارات

fidustade
 rue(abou(ishak(chirazi(maarif 32

، 20000، casablanca(maroc
 GLOBAL PERFECT BUSINESS
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 2  زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.46 777

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
-)ت29ع الديد ة ريم بن لغ اري لفائدة)
ج) لغ اري  بن  إسريس  الديد  أبويها 
25)حصة) الديد ة خديجة حيكر ب)
التي) حصصها  أ يع  أي  للواحد 
الديد) ت29ع  (- الشركة) في  ت تلكها 
معاس بن لغ اري لفائدة ممه الديد ة)
خديجة حيكر ب)52)حصة أي أ يع)

حصصه التي ي تلكها في الشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
إستقالة الديد ة ريم بن لغ اري من)
منصب التديي2 ج تعين الديد إسريس)

بن لغ اري ك دي2 جحيد لشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تغيي2 توزيع رأس املال)

عل4) ينص  الذي  (: 5 رقم) بند 
مايلي:)تعين الديد إسريس بن لغ اري)

ك دي2 جحيد لشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823632.

 23I

LE PUBLICATEUR LEGAL

ECO ENERGIE AFRIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة  5 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة  5 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 22452، 

الدار البيظاء املغرب
ECO ENERGIE AFRIQUE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق التاسع رقم 22 
الدار البيضاء 22 22 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ECO (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ENERGIE AFRIQUE
استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)
تطوير امع ال في مجال) في التديي2-)

الطاقات املتجدسة.

عنوان املقر االأت اعي):)265)شارع)
 22 رقم) التاسع  الطابق  الزرقطوني 
الدارالبيضاء) (22 22 الدار البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 222 (: الحدن) بن  منية  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة منية بن الحدن عنوانه)ا))

فرندا)22232)فرندا فرندا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة منية بن الحدن عنوانه)ا))

فرندا)22232)فرندا فرندا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)524373.
 24I

ADVALORIS 

NAYA SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 2
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

NAYA SERVICES شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي  8 زنقة 
الهدهد الدار البيضاء - 22252 

الدار البيضاء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.428335

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (NAYA SERVICES
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222



25391 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

الدار) الهدهد  زنقة  اإلأت اعي) 8)
البيضاء) الدار  (22252 (- البيضاء)
النشاط) تراأع  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجاري.
زنقة) ج حدس مقر التصفية ب) 8)
الهدهد الدار البيضاء)-)22252)الدار)

البيضاء)املغرب).)
ج عين:

نجاة تشتي ج عنوانه)ا)) الديد)ة))
مليل) تيط  ( 35 رقم) العالية  تجزئة 
22642)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823732.
 25I

EL BEDRI ZAARI KHALID

EAGLEVIEW QUALITY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T(AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res(LES(QUARTES(TEMPS(Bloc
 C(N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب
Eagleview(Quality شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الرجساني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 
2، الطابق الثالث، رقم 82 - 22262 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22652

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Eagleview(Quality
غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

اإلسارية).
ساحة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الرجساني،)زنقة السينا،)إقامة بتهوفن)
2،)الطابق الثالث،)رقم)82)-)22262 

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
22 )حصة) (: الديد لخضر س ي2)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) س ي2  لخضر  الديد 
 34272 بلي2) برنارس  شارع  ( 55

مونبوليي فرندا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) س ي2  لخضر  الديد 
 34272 بلي2) برنارس  شارع  ( 55

مونبوليي فرندا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 287 .
 26I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 TARZAWA›S HARDWARE &
SOFTWARE SOLUTIONS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 TARZAWA›S(HARDWARE &

SOFTWARE SOLUTIONS شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : جالس 
الطيب الدفل4 أامع جالس الطيب - 

32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.42552

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2222 سأن29) ( 4 في) املؤرخ 
 TARZAWA’S HARDWARE حل)
 &( SOFTWARE( SOLUTIONS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي جالس الطيب الدفل4)
فاس) (32222 (- الطيب) جالس  أامع 

املغرب نتيجة إلفالس الشركة.
ج عين:

ج) االسري�شي  زكرياء) الديد)ة))
زنقة) (28 املنامة) شارع  عنوانه)ا))
فاس فاس) (32222 لواندا الزهور)  

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
جالس) جفي  (2222 سأن29) ( 4 بتاريخ)
(- الطيب الدفل4 أامع جالس الطيب)

32222)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5337.
 27I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

سيمو كاش
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD(MOHAMED(V(N 281 APP

 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI
MELLAL MAROC

سي و كاش شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الزرقطوني الرقم 82 الفقيه بن 
صالح 23223 الفقيه بن صالح 

املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 7

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)7 )ف29اير)2222)تم اإلعالم)

اكتاتني) العا ي  عبد  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  عل4  حصصه  توزيع  ج 

سأن29) (32 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2 22)بالشكل امتي):

الديد)ة))مح د اكتاتني)،)533.  

حصة).

  .533 (، اح د اكتاتني) الديد)ة))

حصة).

 437 (، رزيق) نزهة  الديد)ة))

حصة.

 437 (، بدر) فتيحة  الديد)ة))

حصة).

 765 (، ابتدام اكتاتني) الديد)ة))

حصة).

 765 (، اكتاتني) حياة  الديد)ة))

حصة).

 765 (، حفيظة اكتاتني) الديد)ة))

حصة).

 765 (، اكتاتني) مينة  الديد)ة))

حصة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

22)مارس)2222)تحت رقم)57/2222.

 28I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

قصار
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES

FINANCIERES ET COMPTABLES

 BD(MOHAMED(V(N 281 APP

 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

قصار شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
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 LOT A22 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 ET(B 22 ZONE(INDUSTRIELLE

 ROUTE MARRAKECH BENI

 MELLAL 23000 BENI(MELLAL

.MAROC
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.625

العام) الج ع  ب قت�شى 

نون29) ( 2 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأس ال  رفع  تم  (222 

سرهم«) (8.222.222« قدره) ب بلغ 

إ 4) سرهم«) ( 2.222.222« من) أي 

طريق) عن  سرهم«) ( 8.222.222«

الشركة) سيون  مع  مقاصة  إأراء) (:

املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم)5 2 .

 22I

AJBAR CONSULTING

STE PARA MEDICAL RABAB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux(Nour(Rue(EL(Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES

املغرب

 STE PARA MEDICAL RABAB

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 84 

تجزئة البوعناني املرأة زجاغة 

الدفل4 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

725 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PARA MEDICAL RABAB

غرض الشركة بإيجاز):)-)شراء)جبيع)

مدتحضرات التج يل جمدتلزماتها.

-)استي2اس ج تصدير..

رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

زجاغة) املرأة  البوعناني  تجزئة  (84

الدفل4)-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: بلقايد) فاط ة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الصدجقي) ابراهيم  الديد 

  22 حصة بقي ة) (522 (: الدلي اني)

سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

بلقايد عنوانه)ا)) الديدة فاط ة 

زنقة بوأدجر اقامة الدالم) (58 رقم)

سيدي ابراهيم)32222)فاس املغرب.

الصدجقي) ابراهيم  الديد 

زنقة) (58 رقم) عنوانه)ا)) الدلي اني 

بوأدجر اقامة الدالم سيدي ابراهيم)

32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

بلقايد عنوانه)ا)) الديدة فاط ة 

زنقة بوأدجر اقامة الدالم) (58 رقم)

سيدي ابراهيم)32222)فاس املغرب

الصدجقي) ابراهيم  الديد 

زنقة) (58 رقم) عنوانه)ا)) الدلي اني 

بوأدجر اقامة الدالم سيدي ابراهيم)

32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5427.

222I

AMOURI CONSULTING

YAMEH AGRI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
YAMEH AGRI SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 38 التاني 
شارع مح د سالجي إقامة الدالم 

مكتب 2  فاس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72585

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.YAMEH AGRI SARL
تديي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
فالحي) أج  صناعي  تجاري،) نشاط 

للخدمة املدنية أج العدكرية.
عنوان املقر االأت اعي):)38)التاني)
الدالم) إقامة  سالجي  مح د  شارع 
فاس) (32222 (- فاس) ( 2 مكتب)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) ( (: الديد سليم بن مليح)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 SLOMO( INVEST( :( 99 الشركة)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد سليم بن مليح عنوانه)ا))

طريق) عيا�شي  كابتن  شارع  (37 رقم)

إي وزار فاس)32222)فاس املغرب.

 SLOMO INVEST الشركة)

 8 مكتب) ( 3 رقم) شقة  عنوانه)ا))
إقامة الدالم)38)التاني شارع سالجي)

فاس)32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد سليم بن مليح عنوانه)ا))
طريق) عيا�شي  كابتن  شارع  (37 رقم)

إي وزار فاس)32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5524.

22 I

ZHAR AHMED

M.B.E TRANSDIV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ،   

30030، FES(MAROC

M.B.E TRANSDIV شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي القطعة 
رقم 262 تجزئة أنة الزيتون 

بندوسة فاس - 32232 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72552

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 M.B.E (: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.TRANSDIV
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل) مقاجل  (- املختلفة) امشغال  في 

البضائع.
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القطعة) (: عنوان املقر االأت اعي)
رقم)262)تجزئة أنة الزيتون بندوسة)

فاس)-)32232)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: بوشرطة) سلي ان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد مح د الزجين):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد سلي ان بوشرطة عنوانه)ا))
رقم)262)تجزئة أنة الزيتون بندوسة)

32232)فاس املغرب.
عنوانه)ا)) الزجين  مح د  الديد 
ب الصباح) ( 24 تجزئة الدالم رقم)
ت ارة) ( 2252 ت ارة) الصخي2ات 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
بوشرطة) سلي ان  الديد 
أنة) تجزئة  (262 رقم) عنوانه)ا))
الزيتون بندوسة)32232)فاس املغرب
عنوانه)ا)) الزجين  مح د  الديد 
ب الصباح) ( 24 تجزئة الدالم رقم)
ت ارة) ( 2252 ت ارة) الصخي2ات 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5543/222.
222I

lecomptable

DAREVOX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
DAREVOX شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 64  زنقة 
املجد حي الدالم - 46222 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DAREVOX

الع ل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جالع ل) جاالستشارات  االستشاري 

التكويني

تكنولوأيا) حلول  تطوير 

املعلوميات

االستي2اس جالتصدير جالتجارة
عنوان املقر االأت اعي):)64 )زنقة)

اسفي) (46222 (- الدالم) حي  املجد 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 72.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 7.222 (: العطري) كريم  الديد 

حصة بقي ة)2 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العطري  كريم  الديد 
 46222 زنقة املجد حي الدالم) ( 64

اسفي املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) العطري  كريم  الديد 
 46222 زنقة املجد حي الدالم) ( 64

اسفي املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي بتاريخ)-)تحت رقم)-.

223I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

CITE TOURISTIQUE PIN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

CITE TOURISTIQUE PIN شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  5 زنقة 
ابن سيناء حي بوكراع - 62322 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8 27
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 CITE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TOURISTIQUE PIN
االقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االقامة) من  غي2ها  ج  الدياحية 

القصي2ة املدى
خدمات املطاعم االخرى

التجارة بالج لة.
زنقة) (5 (: عنوان املقر االأت اعي)
ابن سيناء)حي بوكراع)-)62322)بركان)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد عبدهللا مقور):)334)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد مح د برحيلي):)333)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 333 (: العت2جس) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مقور  عبدهللا  الديد 
حي) م ر) 2) ( 2 رقم) مكناس  زنقة 

املدي2ة)62322)بركان املغرب.

عنوانه)ا)) برحيلي  مح د  الديد 
حي) جرطاس  طريق  (342 زنقة) ( 7

املقاجمة)62322)بركان املغرب.

الديد مح د العت2جس عنوانه)ا))
بوكراع) حي  سيناء) ابن  زنقة  (57

62322)بركان املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مقور  عبدهللا  الديد 
حي) م ر) 2) ( 2 رقم) مكناس  زنقة 

املدي2ة)62322)بركان املغرب

عنوانه)ا)) برحيلي  مح د  الديد 
حي) جرطاس  طريق  (342 زنقة) ( 7

املقاجمة)62322)بركان املغرب

الديد مح د العت2جس عنوانه)ا))
بوكراع) حي  سيناء) ابن  زنقة  (57

62322)بركان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)533 .

224I

STE BABOUZID

RAFBOU TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

RAFBOU TRAV شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 
رشيد بلوك ف رقم 85 العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32225
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في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RAFBOU TRAV
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الع ومية جالبناء.
عنوان املقر االأت اعي):)حي موالي)
(- العيون) (85 رقم) ف  بلوك  رشيد 

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بوزيدي) رفيق  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  222 (: بوزيدي) رفيق  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوزيدي  رفيق  الديد 

العيون)72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بوزيدي  رفيق  الديد 

العيون)72222)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3746.
225I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

DATTES HAFSA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

DATTES HAFSA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 33  

تجزئة بدر بني سرار - 62352 بني سرار 

جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3847 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DATTES HAFSA

غرض الشركة بإيجاز):)التصدير ج)

االستي2اس

تجارة الصناعات الغذائية.

  33 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

تجزئة بدر بني سرار)-)62352)بني سرار)

جأدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: بنعبدالقاسر) مح د  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

بنعبدالقاسر) مح د  الديد 

سرارع الة) بني  بدر  تجزئة  عنوانه)ا))

جأدة)62352)بني سرار جأدة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

بنعبدالقاسر) مح د  الديد 

سرارع الة) بني  بدر  تجزئة  عنوانه)ا))

جأدة)62352)بني سرار جأدة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)42 4.
226I

STE BABOUZID

BRCONSTRUMAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
BRCONSTRUMAR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الفتح 

شارع مزجار رقم 322 العيون - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32227

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (27
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BRCONSTRUMAR
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الع ومية جالبناء.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الفتح شارع مزجار رقم)322)العيون)-)

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد مصطفى ال29اكة)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  222 (: ال29اكة) مصطفى  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مصطفى ال29اكة عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مصطفى ال29اكة عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3745.

227I

FIDULATIMO

LOCMALEV SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDULATIMO

 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،

20400، CASABLANCA(MAROC

LOCMALEV SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي الطابق 

الدفلي تجزئة رقم 2  تجزئة 

مخلوف 5 سرجة برشيد - 26222 

برشيد املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2572

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) نون29) 222) ( 5 في) املؤرخ 

نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

عربات سحب)-)ميكانيك.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)382 .

228I
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STE BABOUZID

BELGADI TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
 BELGADI TRAVAUX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
 ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 
رشيد بلوك ف رقم 84 الطابق 

الثالث العيون - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32345

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BELGADI TRAVAUX
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الع ومية).
عنوان املقر االأت اعي):)حي موالي)
رشيد بلوك ف رقم)84)الطابق الثالث)

العيون)-)72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بلقا�شي) املهدي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  222 (: بلقا�شي) املهدي  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد املهدي بلقا�شي عنوانه)ا))
العيون)72222)العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد املهدي بلقا�شي عنوانه)ا))
العيون)72222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 377.
222I

STE BABOUZID

SAHARAZIZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
SAHARAZIZ شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 

رشيد بلوك ف رقم 84 الطابق 
الثاني العيون - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3234 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAHARAZIZ
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الع ومية.
عنوان املقر االأت اعي):)حي موالي)
رشيد بلوك ف رقم)84)الطابق الثاني)

العيون)-)72222)العيون املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: اليعقوبي) عزيز  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  222 (: اليعقوبي) عزيز  الديد 
بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اليعقوبي  عزيز  الديد 
العيون)7222)العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) اليعقوبي  عزيز  الديد 
العيون)7222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3777.
2 2I

FIDULATIMO

ISMA-BOSS SARLAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDULATIMO
 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،
20400، CASABLANCA(MAROC

ISMA-BOSS(SARLAU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 
س ية اقامة شهرزاس 3.الطابق 

الخامس رقم 22 النخيل معاريف 
الدار البيضاء - 22332 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.424 8 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)2 )أكتوبر) 222)تقرر حل)
شركة ذات) (ISMA-BOSS( SARLAU
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

3.الطابق) زنقة س ية اقامة شهرزاس)

معاريف) النخيل  (22 رقم) الخامس 

الدار البيضاء)-)22332)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة لعدم توفر اي نشاط)

تجاري للشركة.

ج عين:

ج) بوسدرة  اس اعيل  الديد)ة))

26)رقم)   عنوانه)ا))حي الوالء)اقامة)

شطر) )فصيلة )سيدي مومن الدار)

22422)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

زنقة) جفي  أكتوبر) 222) ( 2 بتاريخ)

3.الطابق) شهرزاس) اقامة  س ية 

معاريف) النخيل  (22 رقم) الخامس 

الدار البيضاء)-)22332)الدار البيضاء)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823827.

2  I

FATY MISK

فاتي مسك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FATY MISK

 BD(ZERKTOUNI(ETG 2 APPT 46

 6 46 BD(ZERKTOUNI(ETG 2

 APPT 6، 20000، CASABLANCA

MAROC

فاتي مدك شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

مح د الزرقطوني، الطابق 2 الشقة 

6 - 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522423
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

فاتي) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

مدك.

صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-استي2اس ج تصدير مواس) بيع) -تجارة-)

التج يل العطور ج البخور.

46)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)

2)الشقة) مح د الزرقطوني،)الطابق)

6)-)22222)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الزهراء) فاط ة  طو�شي  الديدة 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الزهراء) فاط ة  طو�شي  الديدة 

77)رنقة عبد الرح ان بن) عنوانه)ا))

 24 22 برشيد) (23 عوف حي ال29كة)

برشيد املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الزهراء) فاط ة  طو�شي  الديدة 

77)رنقة عبد الرح ان بن) عنوانه)ا))

 24 22 برشيد) (23 عوف حي ال29كة)

برشيد املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822376.

2 2I

STE BABOUZID

YALMAMI TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
YALMAMI TRAVAUX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوحدة مج وعة G رقم 882 

العيون العيون 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32343

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.YALMAMI TRAVAUX
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الع ومية.
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الوحدة مج وعة)G)رقم)882)العيون)

العيون)72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: يل امي) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  .222 (: يل امي) مح د  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يل امي  مح د  الديد 
العيون)72222)العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) يل امي  مح د  الديد 
العيون)72222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3772.
2 3I

MEDAFCO CONSULTING

 ACCESSOIRES ET
 FOURNITURES DE

 CONFECTION TANGER
«اكسيسوار و فورنيتير دو 
كوننفيكسيون دو طنجة«

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL(IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
 ACCESSOIRES ET

 FOURNITURES DE
 CONFECTION TANGER
»اكديدوار ج فورنيتي2 سج 

كوننفيكديون سج طنجة« شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املجد 
شارع ب رقم 52 القطعة رقم  22 

طنجة - 22222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22687

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
غشت) 222  ( 8 في) املؤرخ 
املدؤجلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 ACCESSOIRES املحدجسة)
 ET FOURNITURES DE
 CONFECTION TANGER
سج) فورنيتي2  ج  »اكديدوار 
مبلغ) طنجة«) سج  كوننفيكديون 
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

شارع) املجد  حي  اإلأت اعي  مقرها 

القطعة رقم) 22)طنجة) (52 ب رقم)

(: نتيجة ل) املغرب  طنجة  (22222 (-

انحالل مبكر.

ج حدس مقر التصفية ب حي املجد)

القطعة رقم) 22  (52 شارع ب رقم)

طنجة)-)22222)طنجة املغرب.)

ج عين:

ج) املوسن  عبدالعاسل  الديد)ة))

عنوانه)ا))حي كنبورية عوامة طنجة)

)ة)) ك صفي) املغرب  طنجة  (22222

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248772.

2 4I

)امستاذة نجية تنليت موثقة

« صوفت ليساسفة «
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

امستاذة نجية تنليت موثقة

زنقة 3 , فيال رقم : 84. حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

» صوفت ليداسفة » شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ,43 

شارع انفا الدار البيضاء 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5226  

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  ماي) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(« (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

صوفت ليداسفة)».

غرض الشركة بإيجاز):)بناء)أ يع)

املباني كيف ا كان نوعها.)

التن ية،) اإلسارة،) الشراء،) (-

االستغالل جاإليجار لج يع) التديي2،)

العقارات

العقارية) تنفيذ أ يع الصفقات 

أ يع) جشراء) الشركات  أ يع  لدى 

الرسوم العقارية.

لفائدة) أج  لفائدتها  البناء) (-

أ يع) تنفيذ  املباني،) لج يع  الغي2،)

أ يع) تشغيل  العقارية،) الصفقات 

العقارية) الصبغة  ذات  امل تلكات 

جتطوير أ يع امرا�شي العقارية

 43, (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 22222 البيضاء) الدار  انفا  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 227 (: أرجب) صوفت  الشركة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) ( (: القباج) زهور  الديدة 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  (: القباج) اللطيف  عبد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد اس اعيل القباج):) )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

أرجب) »صوفت  الشركة)

عنوانه)ا))43)شارع أنفا)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) القباج  زهور  الديدة 
زنقة) ( 7 العليا) أنفا  الدياب،) عين 

مي2يي)22222)الدار البيضاء)املغرب.

القباج) اللطيف  عبد  الديد 

مدار أنفا) (42 عين الدياب) عنوانه)ا))

22222)الدار البيضاء)املغرب.

الديد اس اعيل القباج عنوانه)ا))
 22222 أنفا) مدار  (42 الدياب) عين 

الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) القباج  زهور  الديدة 
زنقة) ( 7 العليا) أنفا  الدياب،) عين 

مي2يي)22222)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)785682.

2 5I

FIGET SARL

SHE - ART
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN(MAROC

SHE - ART شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
أبل توبقال زنقه 5 رقم 7 تطوان - 

23222 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2277 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
 SHE(شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
62.222)سرهم) مبلغ رأس الها) (-(ART
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع أبل)
توبقال زنقه)5)رقم)7)تطوان)-)23222 
تطوان املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

هدف الشركه.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
(- تطوان) (7 رقم) (5 أبل توبقال زنقه)

23222)تطوان املغرب.)
ج عين:

عالجي حفصة   الديد)ة))

أ اعة سجاراملالليين  عنوانه)ا)) ج  ( 
تطوان) (23222 املالليين) قياسة  ج  (

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (32 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)7223.

2 6I

FIGET SARL

 OULHADJ MODERNE

CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

 OULHADJ MODERNE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي أحريق 

شارع عداكر رقم 5 مرتيل - 52 23 

مرتيل تطوان .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.242 3

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

 OULHADJ الوحيد) الشريك  ذات 

 MODERNE CONSTRUCTION

سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي أحريق)

 23 52 5)مرتيل)-) شارع عداكر رقم)

مرتيل تطوان نتيجة ل):)عدم تحقيق)

هدف الشركه.

ج حدس مقر التصفية ب حي أحريق)

 23 52 5)مرتيل)-) شارع عداكر رقم)

مرتيل املغرب.)

ج عين:

الديد)ة))عزيز العربي ج عنوانه)ا))

حي أحريق شارع عداكر رقم)5)مرتيل)

)ة)) ك صفي) املغرب  مرتيل  (23 52

للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (32 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2 72.

2 7I

FIGET SARL

 JAWHARAT GHORGHIZ

TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

 JAWHARAT GHORGHIZ TRANS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عبد هللا الشيشاجني حي الرأاء رقم 

24 الطابق االجل خندق الزربوح - 

23222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26277

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر) أكتوبر) 222) (27 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

 JAWHARAT GHORGHIZ TRANS

سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 

شارع) اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
رقم) عبد هللا الشيشاجني حي الرأاء)

(- الزربوح) خندق  االجل  الطابق  (24

(: ل) نتيجة  املغرب  تطوان  (23222

حدك تحقيق هدف الشركه.
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شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم) عبد هللا الشيشاجني حي الرأاء)
(- الزربوح) خندق  االجل  الطابق  (24

23222)تطوان املغرب.)
ج عين:

حجاج) الحفيظ  عبد  الديد)ة))
شارع) الزربوح  خندق  عنوانه)ا)) ج 
الرأاء) زنقة  الشفشاجني  هللا  عبد 
رقم)5)تطوان)23222)تطوان املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (24 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)6272.
2 8I

boutouissa(mustafa

OUEZZANE TEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

boutouissa(mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
OUEZZANE TEX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي مج ع 
سكني إكرام بوليفارس عبد هللا 

شفشاجني N°2 جزان - 6222  جزان 
املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 68 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
صناعة) (-« من) الشركة  نشاط 

النديج؛
لل البس) الصناعي  التصنيع  (-
أ يع) جفي  أنواعها  بكافة  جاملالبس 
جتأأي2) جبناء) جبيع  جشراء) امق شة،)

في) جاملصانع  الورش  أ يع  جتشغيل 

صناعة) إطار  في  تدخل  التي  املغرب 

املالبس جاملالبس أج أ يع الصناعات)

ذات الصلة.)

-)استي2اس جتصدير أ يع املنتجات)

جاملواس جامسجات جاآلالت ذات الصلة)

بالتصنيع) مباشرة  غي2  أج  مباشرة 

الصناعي.)

الحصول عل4 جمنح جاستغالل) (-

االخت2اع) براءات  أ يع  جتخصيص 

جالت2اخيص) التجارية  جالعالمات 

بالغرض) املتعلقة  جالع ليات 

املؤس�شي.

املعامالت) أ يع  أعم،) جبشكل  (-

التجارية أج الصناعية أج املنقولة أج)

أج) امسهم  أج  املالية  أج  املنقولة  غي2 

املتعلقة) ذلك  شابه  ما  أج  املرفقات 

بالكائن) مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل 

املذكور أعاله أج التي يحت ل أن ترجج)

له.

»)إ 4)»--)االستغالل الزراعي؛

)-)البدتنة؛

)-الحضانة؛

استي2اس جتصدير أ يع املنتجات)

بشكل) جاآلالت  جامسجات  جاملواس 

مباشر أج غي2 مباشر ملصلحة القابضة)

الزراعية.)

الحصول عل4 جمنح جاستغالل) (-

االخت2اع) براءات  أ يع  جتخصيص 

جالت2اخيص) التجارية  جالعالمات 

بالغرض) املتعلقة  جالع ليات 

املؤس�شي.

أ يع املعامالت) جبشكل أعم،) (- (

التجارية أج الصناعية أج املنقولة أج)

أج) امسهم  أج  املالية  أج  املنقولة  غي2 

املتعلقة) ذلك  شابه  ما  أج  املرفقات 

بالكائن) مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل 

املذكور أعاله أج التي يحت ل أن ترجج)

له.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (25 بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 6/2 4.

2 2I

STREET BUSINESS CENTER

SANVITO VALLIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
ع ارة رقم 2 ، رقم 7، زنقة الحرية، 

أليز، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

SANVITO VALLIER شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة رقم 

7، شقة 2  شارع الحرية كليز - - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SANVITO VALLIER
اإلسارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جاالستشارات في البحث عن الحلول،)

التدويق الرقمي.
ع ارة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رقم)7،)شقة)2 )شارع الحرية كليز)-)-)

42222)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 Anne,( Raymonde, الديدة)
Marie(VALLIER(:(100)حصة بقي ة)

22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 Anne,( Raymonde, الديدة)
 3Rue عنوانه)ا)) (Marie( VALLIER
 de(la(Redoute(66480(Le(Perthus

.France
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 Anne,( Raymonde, الديدة)
 3Rue عنوانه)ا)) (Marie( VALLIER
 de(la(Redoute(66480(Le(Perthus

France
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32442 .

222I

NEXT DISPRO

NEKO MARINE SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NEKO MARINE SERVICES
5 اقامة مكتب بري ا رقم 6  الطابق 
3 زاجية    يناير ج مصطفى املعاني ، 

22222، الدار البيضاء املغرب
NEKO MARINE SERVICES شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 25  اقامة 
مكتب بري ا رقم 6  الطابق 3 زاجية 
   يناير ج مصطفى املعاني - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52462 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 NEKO(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.MARINE SERVICES
-استي2اس) (: غرض الشركة بإيجاز)
جتصدير أ يع املنتجات أج املواس أج)

البضائع أج املواس من أي نوع.
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معدات) بج يع  الدفن  -تزجيد 
جاإلصالح) جالصيانة  االستهالك 

جاملالحة
  25 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) ( 6 رقم) بري ا  مكتب  اقامة 
3)زاجية)  )يناير ج مصطفى املعاني)-)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد علي بورجيس):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
املدغري) العلوي  رشيد  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (522 (:

للحصة.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد علي بورجيس عنوانه)ا))2  
الدار) (22222 زنقة البوص حي كوتي)

البيضاء)املغرب.
املدغري) العلوي  رشيد  الديد 
  47 فيال) سيتي  كولف  عنوانه)ا))
بوسكورة النواصر) املدينة الخضراء)

82 27)الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد علي بورجيس عنوانه)ا))2  
الدار) (22222 زنقة البوص حي كوتي)

البيضاء)املغرب
املدغري) العلوي  رشيد  الديد 
  47 فيال) سيتي  كولف  عنوانه)ا))
بوسكورة النواصر) املدينة الخضراء)

82 27)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)22 823.
22 I

KAMA SERVICE

STE ÉNERGIE SOLAR NOOR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي2ة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
 STE ÉNERGIE SOLAR NOOR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امجل رقم 5  تجزئة غنيم مركز 
العونات سيدي بنور - 24252 

سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ÉNERGIE SOLAR NOOR
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنظ ة الضخ الش دية
الطاقة) جألواح  معدات  بيع 

الش دية ج الريحية)
حفر امبار ج امحواض املائية.

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مركز) غنيم  تجزئة  ( 5 رقم) امجل 
 24252 (- بنور) سيدي  العونات 

سيدي بنور املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
222. )حصة) (: الديد فؤاس اكرار)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد فؤاس اكرار عنوانه)ا))تجزئة)
العونات) اربعاء) سيدي اح د رقم) )
بنور) سيدي  (24252 بنور) سيدي 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد فؤاس اكرار عنوانه)ا))تجزئة)
العونات) اربعاء) سيدي اح د رقم) )
بنور) سيدي  (24252 بنور) سيدي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) بنور  بديدي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)4254.
222I

استشارات الدري�شي

HTITOU ALUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

استشارات الدري�شي
 Avenue(des(FAR(lot(ismailia 2
 imm 14 appt 6 VN(MEKNES ،

50000، meknes(MAROC
HTITOU ALUM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

 7 تجزئة الكريان كلم 2  مجاط 
52226 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
548 2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HTITOU ALUM
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

PVC(لنجارة املنيوم ج
أشغال مختلفة للبناء

التصدير ج اإلست2اس.
رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مجاط) ( 2 كلم) الكريان  تجزئة  (7 

52226)مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

522)حصة) (: الديد هتيتو مح د)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: الديد هتيتو صالح الدين)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد هتيتو مح د عنوانه)ا))رقم)
 52226   2 كلم) الكريان  تجزئة  (7 

مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد هتيتو مح د عنوانه)ا))رقم)
 52226   2 كلم) الكريان  تجزئة  (7 

مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)58 5.

223I

STE CAP GAZ

Ô FÊTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CAP GAZ
 RES(DALIA(II(IMM 4 LA(PAIX 23

 & DALIA(RDC(N°1 ، 90000،
TANGER MAROC

Ô FÊTE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

 ROUTE جعنوان مقرها اإلأت اعي
 DE RABAT COMMUNE

 BOUKHALEF COMPLEXE AI
 IRFANE(GROUPE 31, IMM
 3, 2éme(ETG(APPT(N° 54 -

TANGER – - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  266 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) يوليوز) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 Ô (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. FÊTE
تص يم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غرف املعارض جاالستقبال.
إسارة جتنظيم الفعاليات املختلفة.
جتزيين) الع الء) طلب  إعداس 

الطاجالت ج)/)أج البوفيه.
حفالت) جتنشيط  تنظيم 
الحفالت) ج  جاملؤت رات  االستقبال 

جاملناسبات الثقافية.
استي2اس جتصدير أي سلعة أج مواس)

أج معدات متعلقة بهذه امنشطة.
املعامالت) أ يع  أعم  جبصورة 
التجارية جالصناعية جاملالية جاملنقولة)
جالعقارية املتعلقة بنشاط الشركة أج)

التي يحت ل أن تعزز تن يتها..
(: االأت اعي) املقر  عنوان 
 ROUTE DE RABAT COMMUNE
 BOUKHALEF COMPLEXE AI
 IRFANE GROUPE 3 , IMM 3,
 2éme(ETG(APPT(N°(54(-(TANGER

90000)-)–)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديدة نجاة الشرقي):)22 )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الشرقي  نجاة  الديدة 
 Hay(Boubana(Av(ZoubaidaSkirej
 Lots( La( Palmeraie( 600( Tr( 2.

22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الشرقي  نجاة  الديدة 
 Hay(Boubana(Av(ZoubaidaSkirej
 Lots(La(Palmeraie(600(Tr(2.(9000

طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)245582.
224I

CFCIM

 AL SAD MODERN &
ADVANCED COMPANY

 أل سد موسيرن & أسڤاندد كومباني
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

CFCIM
5  شارع مرس الدلطان ، 32 22، 

الدار البيضاء املغرب
 Al(Sad(Modern & Advanced
Company أل سد موسيرن & 
أسڤاندد كومباني شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 44  زنقة 
مح د س يحة الطابق 6 شقة رقم 

35 سرب ع ر - 22282 الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
24)شتن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)
علي) الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 
ك دي2) مح دعالء) عبيدات  حامد 

جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823828.
225I

STE CAP GAZ

 BUSINESS CONSULTING 
AND TRAINING SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CAP GAZ
 RES(DALIA(II(IMM 4 LA(PAIX 23

 & DALIA(RDC(N°1 ، 90000،

TANGER MAROC
 BUSINESS CONSULTING AND 
TRAINING SERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

 RES LINA جعنوان مقرها اإلأت اعي
 RUE(LIBAN, 1éme(ETAGE(APPT

N° 27 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 243

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 BUSINESS CONSULTING AND

.TRAINING SERVICES
(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جالقانونية) الضريبية  االستشارات 
جالدعم للشركات جالشركات في إسارة)

الضرائب جتنظيم املحاسبة.
جاالستشارات) االستشارات  (•
امع ال) جإسارة  تطوير  في  املؤسدية 

جالشركات)،
االست2اتيجي) جالتطوير  البحث  (•

جالتدريب في مجال إسارة امع ال
املدتدامة) امع ال  تن ية  (•

جاإلسارة البيئية)،
جإسارة) امساء) جإسارة  تنظيم  (•

التدريب جالتدريب
جتن ية) البشرية  املوارس  إسارة  (•

املهارات)،
جالتعاجن) العامة  العالقات  (•
جتحديد) الدوق  جأبحاث  الدج ي 

املواقع التدويقية
املعامالت) أ يع  أعم  جبشكل  (•
جاملنقولة) جالصناعية  التجارية 
أج) مباشر  بشكل  املتعلقة  جالعقارية 

املذكورة) امشياء) بأحد  مباشر  غي2 

أعاله أج التي قد تعزز تطوير الشركة..

 RES (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 LINA( RUE( LIBAN,( 1éme( ETAGE

APPT(N°(27(-(90000)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: بولعيش) علي  مح د  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

بولعيش) علي  مح د  الديد 

 Hay( Boubana( Av عنوانه)ا))

 ZoubaidaSkirej( Lots( La

 Palmeraie( 600( Tr( 2.( 90000

TANGER)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الشرقي  نجاة  الديدة 

 Hay(Boubana(Av(ZoubaidaSkirej

 Lots( La( Palmeraie( 600( Tr( 2.

TANGER 22222)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) ( 7 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248252.

226I

ME FIDUCIAIRE 

M&B4CARE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ جقع بالجريدة 

الرس ية

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

M&B4CARE(SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة



25401 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املو 4 عبد العزيز اقامة الرضوان 

س مكتب رقم 6 - 4222  القنيطرة 

املغرب.

بالجريدة) جقع  خطٍإ) إستدراك  (

 22 بتاريخ) (5625 عدس) الرس ية 

سأن29) 222.

M(:(بدال من

M&B4CARE(SARL(:(يقرأ

الباقي بدجن تغيي2.

227I

AJBAR CONSULTING

STE YANEL NEGOCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux(Nour(Rue(EL(Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES

املغرب

STE YANEL NEGOCE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بوركون ج زنقة أعفر ابن حبيب 

إقامة املشرق 2 الطابق   رقم 3 - 

22 22 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46426 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

ابن) أعفر  زنقة  ج  بوركون  »شارع 

حبيب إقامة املشرق)2)الطابق) )رقم)

3)-)22 22)الدار البيضاء)املغرب«)إ 4)

»حي راسين امتداس)7)زنقة باب النصر)

اقامة إسن متجر رقم)5)-)22 22)الدار)

البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم) 4223.

228I

NEXT DISPRO

NEXT DISPRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

NEXT DISPRO
46 شارع الزرقطوني الطابق 2 الرقم 

6 ، 22222، الدار البيضاء املغرب
NEXT DISPRO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الرقم 6 - 
22222 الدار البيضاء املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482272
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) ( 6 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))فاط ة بوزاجيت)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (52
ع ر) )ة)) الديد) لفائدة  حصة  (52

ح داجي بتاريخ)6 )نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)82 822.
222I

SOMADINCO

PREX MAROC
إعالن متعدس القرارات

SOMADINCO
إقامة ماأورل ع ارة B رقم2 

حي القدس ال29نو�شي ، 2 226، 
الدارالبيضاء املغرب

PREX MAROC »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 57 

شارع أنين حي القدس ال29نو�شي - 
2 226 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.362883
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)يناير)8 22
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
حصة) ( 22 باع) قنتي  زهي2  الديد 
  22 لديدة جح و اللة مينة بقي ة)

سرهم للحصة
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)الزياسة في رأس ال الشركة من)

2.222 )سرهم إ 4)522.222)سرةهم
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
إستقالة الديد زهي2 قنتي من منصب)

املدي2
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعيين الديدة جح و اللة مينة مدي2ة
قرار رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيينن النضام امسا�شي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 522.222 رأس ال الشركة محدس في)
حصة) (5222 إ 4) مقد ة  سرهم 

مدندة لديدة جح و اللة مينة
عل4) ينص  الذي  (: 4 رقم) بند 
مايلي:)الديدة جح و اللة مينة مدي2)

جحيد ملدة غي2 محدسة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ف29اير)8 22)تحت رقم)82 657.
232I

BUSINESS AUDITAX

MEDTRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

MEDTRA شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجزيرة الخظراء اقامة الجزيرة 
الخظراء الطابق االجل رقم 5 - 

22222 طنجة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48422

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)  )أكتوبر) 222)تم تحويل)

للشركة) الحا ي  االأت اعي  املقر 

اقامة) الخظراء) الجزيرة  »شارع  من)

الطابق االجل رقم) الجزيرة الخظراء)

»حي) إ 4) طنجة املغرب«) (22222 (- (5

(- (522 رقم) مكرر  بلوك)  ) الدالم 

222  )سال املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)  2487.

23 I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE AFNANE CASH
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE AFNANE CASH »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: محل رقم 

2 تجزئة رياض اإلس اعلية الشطر2 

ع ارة 28   - 52222 مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44353

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

28)سأن29) 222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

بيع أ يع حصص الديد اس اعيلي)

الديدة) لفائدة  امين  مح د  علوي 

مع ر فاط ة الزهراء

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
علوي) اس اعيلي  الديد  استفالة 

ك دي2) منصبه  من  امين  مح د 

للشركة جتعيين الديدة مع ر فاط ة)

الزهراء)بدال عنه

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
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عل4) ينص  الذي  6ج7:) رقم) بند 
مايلي:)رأس ال الشركة)22.222,22  
اأت اعية) حصة  عل4  مقدم  سرهم 
سرهم م لوكة للديدة) ( 22 من فئة)

مع ر فاط ة الزهراء
عل4) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
الديدة مع ر فاط ة الزهراء) مايلي:)

مدي2ة جحيدة للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5372.
232I

ORCOM FIDUS CONSULTING

LBAZAR DECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

LBAZAR DECO شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 3  
الرقم 68 حي النهضة اكاسير - 82222 

اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42823
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LBAZAR DECO
غرض الشركة بإيجاز):)بيع ج شراء)

منتجات التزيين املنز ي)
بيع منتوأات الزخرفة.

  3 عنوان املقر االأت اعي):)بلوك)
الرقم)68)حي النهضة اكاسير)-)82222 

اكاسير املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد مح د اجشن):)522)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

522)حصة) (: الديد أ ال حيدة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اجشن  مح د  الديد 
شقة) (34 ع ارة) موكاسجر  مشرجع 
اكاسير) (82222 انزكان) الدشي2ة  (2

املغرب.
الديد أ ال حيدة عنوانه)ا))حي)
البيضاء) (72 رقم) (32 الكري ات زنقة)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اجشن  مح د  الديد 
 2 شقة) (34 مشرجع موكاسجر ع ارة)
الدشي2ة انزكان)82222)اكاسير املغرب
الديد أ ال حيدة عنوانه)ا))حي)
البيضاء) (72 رقم) (32 الكري ات زنقة)

22222)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27644 .
233I

FIDECA

DATACLEAR
إعالن متعدس القرارات

FIDECA
 BD BRAHIM ROUDANI 332
 N° 6 ، 20330، CASABLANCA

MAROC
DATACLEAR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 2 زاجية 
زنقة الجي ج زنقة أبو بكر الباقالني 

الطابق الثاني رقم 5 - 22272 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38843

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6 )شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحويل املقر االأت اعي)
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

زياسة رأس املال)
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
الحا ي) االأت اعي  املقر  تحويل  (-
للشركة من)»2)زاجية زنقة ألجي ج زنقة)
أبو بكر البكالني الطابق الثاني رقم)
املغرب«) البيضاء) الدار  (22272 (- (5
الطابق) ليدل  سج  رججي  »زنقة  إ 4)
الثالث رقم)5)-)5 222)الدار البيضاء)

املغرب.)»)
بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
زياسة رأس املال ب قدار مائة ألف) (-
)22.222 ))سرهم ليصبح مائتي ألف)
يقوم املداه ون) سرهم.) ((222.222(
التالية أس اؤهم بتقديم املداه ات)
(…. الديدة عائشة حلوي) جهي:) (

ً
نقدا

طارق) الديد  سرهم  (72.222.22  ..
اجبيهي)………)..)32.222.22)سرهم

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822622.
234I

SAGEST

INOXCOM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
INOXCOM شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�شى 
الكواش الطابق 2 - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 3

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INOXCOM

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستي2اس ج) (- مواس نحاسية بالج لة)

التصدير).

عنوان املقر االأت اعي):)شارع عبد)

مو�شى) بن  ع ارة  الخطابي  الكريم 

فاس) (32222 (- (2 الطابق) الكواش 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد كريم زينون):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زينون  كريم  الديد 

رقم)76 )تجزءة الوفاق زجاغة فاس)

32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) زينون  كريم  الديد 

رقم)76 )تجزءة الوفاق زجاغة فاس)

32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5572.

235I
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socomif(sarl

STE ACH WATER SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

socomif(sarl

زنقة مح د الحصا ي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 4225 ، القنيطرة املغرب

 STE ACH WATER SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 23 شارع 

أنوال إقامة فلوري    مكتب رقم 

4 - 4222  القنيطرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5426 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

26)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

STE ACH WATER SARL AU)شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

 23 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

مكتب) شارع أنوال إقامة فلوري)  )

املغرب) القنيطرة  ( 4222 (- (4 رقم)

نتيجة لألسباب ماسية.

ج عين:

ج) لحدني  أشرف  الديد)ة))

ازهرجن) تجزئة  (82 رقم) عنوانه)ا))

القنيطرة املغرب) ( 4222  القنيطرة)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ)26)سأن29) 222)جفي)23)شارع)

أنوال إقامة فلوري)  )مكتب رقم)4 

-)4222 )القنيطرة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82342.

236I

STE AUCOGEST SARL

AHFIS NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
AHFIS NEGOCE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 27 
ع ارة أجملبيك الدشي2ة شارع ع ر بن 
الخطاب الدشي2ة - 86362 انزكان 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5527

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)سأن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الدشي2ة) أجملبيك  ع ارة  (27 »رقم)
(- الدشي2ة) الخطاب  بن  ع ر  شارع 
86362)انزكان املغرب«)إ 4)»رقم)7 2 
شارع) الدشي2ة  أجملبيك  ع ارة  مكرر 
 86362 (- ع ر بن الخطاب الدشي2ة)

انزكان املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2643.
237I

STE AUCOGEST SARL

AHFIS NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاجلة مهام املدي2ين

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
AHFIS NEGOCE »شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 27 

ع ارة أجملبيك الدشي2ة شارع ع ر بن 
الخطاب الدشي2ة - 86362 انزكان 

املغرب.
»تجديد مدة مزاجلة مهام املدي2ين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5527
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)سأن29) 222
مهام) مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 

املدي2ين ملدة:)غي2 محدسة سنوات.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2643.
238I

STE(EL-ATYQY(CONSULTATION

E-PROMOTE AGENCY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE(EL-ATYQY(CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
E-PROMOTE(AGENCY شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
لالمي ونة سوق الثالثاء الغرب - 

52 4  سوق االربعاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27422

 28 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222)
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.E-PROMOTE(AGENCY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ACTIVITES DE SOUTIEN AUX

.ENTREPRISES

مركز) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- الغرب) الثالثاء) سوق  لالمي ونة 

52 4 )سوق االربعاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  22 (: مح حد) العث اني  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد العث اني مح د عنوانه)ا))

تقديس) رقم7 ) ب2) مج وعة 

ساكنية)4222 )القنيطرة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد العث اني مح د عنوانه)ا))

تقديس) رقم7 ) ب2) مج وعة 

ساكنية)4222 )القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب) االربعاء) بدوق  االبتدائية 

رقم) تحت  غشت) 222) ( 2 بتاريخ)

.486

232I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة النقل حدادشة ش.م.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

شركة النقل حداسشة ش.م.م شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الرباط رقم 68 تطوان تطوان 

23222 تطوان املغرب 
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) (2222 أكتوبر) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

النقل حداسشة ش.م.م).
تقوم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الع ال) نقل  باشغال  الشركة 
الصحاب الشركات ج أ بع الحرف)

املرتبطة بها).
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
تطوان) تطوان  (68 رقم) الرباط 

23222)تطوان املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 5 2 (: الديد)-اس اعيل الداجسي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديدة)-مي ونة الحداسشة):)422 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الداجسي) -اس اعيل  الديد)
 68 رقم) الرباط  شارع  عنوانه)ا))

تطوان)23222)تطوان املغرب).
الحداسشة) -مي ونة  الديدة)
 68- رقم) الرباط  شارع  عنوانه)ا))

تطوان)23222)تطوان املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الداجسي) -اس اعيل  الديد)
 68- رقم) الرباط  شارع  عنوانه)ا))

تطوان)23222)تطوان املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) ( 5 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2222)تحت رقم)434/22.

242I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 GLOBAL CARROSSERIE
MAINTENANCE
إعالن متعدس القرارات

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

 GLOBAL CARROSSERIE

MAINTENANCE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 26. شارع 

مرس الدلطان الطابق امجل الشقة 

3 - 22222 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية .

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.482885

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تفويت)252)حصة من طرف الديدة)

الديد) لفائدة  الهاشمي  صابرين 

552)حصة ج الديد) يونس كصباجي)

صالح الدين ض ي2)422)حصة

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

إ 4) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

استقالة الديدة صابرين الهاشمي ج)

تعيين الديد يونس كصباجي ك دي2)

جحيد للشركة

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين النظام امسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

الشكل القانوني للشركة

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املداه ات املالية

عل4) ينص  الذي  (: 5 رقم) بند 

مايلي:)تعيين ج صالحيات املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822744.
24 I

Fimargic

سيترين برا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fimargic
 Av(med 5 cafe(verdore ، 23000،

Beni(mellal(Maroc
سيت2ين برا شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7 

شارع اح د الحنصا ي ى 22 ى 68  
قيدارية الحنصا ي بني مالل رقم 7 

شارع اح د الحنصا ي ى 22 ى 68  
قيدارية الحنصا ي بني مالل 23222 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2 2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) يوليوز) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)سيت2ين)

برا.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

برافرما�شي.
 7 رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شارع اح د الحنصا ي ى)22)ى)68  
 7 قيدارية الحنصا ي بني مالل رقم)
شارع اح د الحنصا ي ى)22)ى)68  
قيدارية الحنصا ي بني مالل)23222 

بني مالل املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: بلفيال ي) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بلفال ي  مح د  الديد 

288)سوق الدبت) حي الدعاسة رقم)

23222)بني مالل املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بلفال ي  مح د  الديد 

288)سوق الدبت) حي الدعاسة رقم)

23222)بني مالل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ)2 )يوليوز)

 222)تحت رقم)278.

242I

FIDGECODIT

KARI CAFE DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDGECODIT

 IMM(N 528 APPT(N 02 HAY

 CHARAF -MARRAKECH ،

40100، MARRAKECH(MAROC

 KARI CAFE DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 N جعنوان مقرها اإلأت اعي

 375 LOT(KAIRAOUANE

 TAHNAOUTE PROV EL HAOUZ

- 40000 MARRAKECH(MAROC

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 8

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 KARI (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.CAFE DISTRIBUTION
 CAFE (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.MD EN DEMI GROD
 N (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 375 LOT KAIRAOUANE
 TAHNAOUTE PROV EL HAOUZ
.-(40000(MARRAKECH(MAROC

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) منتصر  ملرابط  الديد 
مكناس) (52222 عام) ابو  اقامة  ( 8

املغرب.
الديدة ماأدة حدا�شي عنوانه)ا))

52)ع ارة س)52222)مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ملرابط نورالدين عنوانه)ا))
مكناس) (52222 عام) ابو  اقامة  ( 8

املغرب
(- بتاريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

243I

SOMADINCO

PREX MAROC
إعالن متعدس القرارات

SOMADINCO
إقامة ماأورل ع ارة B رقم2 

حي القدس ال29نو�شي ، 2 226، 
الدارالبيضاء املغرب

PREX MAROC »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 57 

شارع أنين حي القدس ال29نو�شي - 
2 226 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.362883

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) يونيو) 222) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

شارع) (57 من) الشركة  مقر  تحويل 

الدار) ال29نو�شي  القدس  حي  أنين 
البيضاء)إ 4 تجزئة)RATC)زنقة)2)رقم)

7 )شقة) )طابق) )القدس ال29نو�شي)

الدار البيضاء

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تغيي2 غرض الشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين النضام االسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

ج) الديطرة  املباني  جتطهي2  تنضيف 

الحشرات.) ج  الفئ2ان  عل4  القضاء)

مبيدات) توزيع  ج  تدويق  إنتاج،)

الحشرات،)مواس التنضيف ج التطهي2.)

التصدير ج اإلستي2اس.)

بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تجزئة) هو  لشركة  اإلأت اعي  املقر 
RATC)زنقة)2)رقم)7 )شقة) )طابق)  

القدس ال29نو�شي الدار البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن29) 222)تحت رقم) 72345.

244I

nabiq(mohammed

 INTERNATIONAL AIRLINE
AND TOURISM ACADEMY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC

 international(airline(and

tourism(academy شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني الحي العصري الطابق 

3 - 23222 بني مالل املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6533
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)شتن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع الحدن الثاني الحي العصري)
الطابق)3)-)23222)بني مالل املغرب«)
لع ارة) الخامس  مح د  »شارع  إ 4)
بني مالل) (23222 (- (4 الطابق) رقم) )

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)242 .

245I

LE LEGALISTE

LARACEPURE
إعالن متعدس القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LARACEPURE »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 26 شارع 
مرس الدلطان الشقة 3 الطابق   - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.45 22 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) (24 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
املقر) تحويل  (- رقم) ) قرار 
مايلي:) عل4  ينص  الذي  (: االأت اعي)
من) للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
 3 الشقة) الدلطان  شارع مرس  (26
الطابق) )-)الدار البيضاء)ا 4 الطابق)
 EB257 الرقم) الح د  تجزئة  امجل 
الدار) (، النواصر) الحضري  القطب 

البيضاء.

قرار رقم)2)-)رفع رأس ال الشركة:)
رفع رأس ال) الذي ينص عل4 مايلي:)
سرهم) (4.222.222 ب بلغ) الشركة 
لينتقل بذلك من)22.222 )سرهم إ 4)
طريق) عن  جذلك  سرهم  (5.222.222
اأت اعية) حصة  (42.222 إصدار)
للحصة.) سرهم  ( 22 بقي ة) أديدة 
ك ا تقرر اإلنجاز النهائي لع لية رفع)
رأس ال) بذلك  ليصبح  املال  رأس 
الشركة محدسا في)5.222.222)سرهم)
مقد ة ل)52.222)حصة اأت اعية)
مكتتبة) للحصة  سرهم  ( 22 بقي ة)

جمحررة بالكامل
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص عل4 مايلي:

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824225.
246I

FIDUCIAIRE MOLIFID

FOUNTAN LOGISTIC
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
FOUNTAN LOGISTIC »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

ليكدوس الطابق االر�شي رقم 62 - 
22222 العرائش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5473

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
حصة من ملكية بالل) (522 تفويت)

الذهبي لفائدة يوسف ح وسان
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
الديد جليد) إ 4  الشركة  عهد تديي2 
ح وسان) يوسف  جالديد  النشوقي 
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جقبول) محدجسة،) غي2  ملدة  جذلك 
استقالة الديد بالل الذهبي مع إبراء)
الذمة.)ك ا أن الشركة ملزمة بإمضاء)
العقوس) أ يع  في  املدي2ين  أحد 
املؤسدات) باستثناء) بها  املتعلقة 
بين) املشت2ك  التوقيع  فان  البنكية 

املدي2ين معا يلزم الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تغيي2 الفصول)6)-)7)ج)43)من القانون)

امسا�شي للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
صياغة قانون أسا�شي أديد للشركة)

ج املصاسقة عليه
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
ينص) الذي  (:7-6 رقم) بند 
الشركة) راس ال  مبلغ  مايلي:) عل4 
كالتا ي) مقد ة  سرهم  ( 22.222
الديد جليد النشوقي خ س مئة)522 
حصة بقي ة مئة)22 )سرهم للحصة)
ج الديد يوسف ح وسان خ س مئة)
سرهم) ( 22 مئة) بقي ة  حصة  (522

للحصة
عل4) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
مايلي:)عهد تديي2 الشركة إ 4 الديد)
يوسف) جالديد  النشوقي  جليد 
محدجسة) غي2  ملدة  ذلك  ج  ح وسان 
أحد) ك ا أن الشركة ملزمة بإمضاء)
املتعلقة) العقوس  أ يع  في  املدي2ين 
بها باستثناء)املؤسدات البنكية فان)
معا) املدي2ين  بين  املشت2ك  التوقيع 

يلزم الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)323 .
247I

STE ANGLE DE GESTION SARL

TANGER STUDIO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 23222، تطوان املغرب

TANGER STUDIO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ابراهيم 

الرساني شارع السينا ع رة بيتهوفن 2 
ط 3 رقم 82 - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 7 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TANGER STUDIO
تسجيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
موسيقي؛اإلنتاج) صوتي؛تأليف 

املوسيقي.
أ يع امنشطة املتعلقة بوسائط)

اإلعالم الد عية البصرية..
ابراهيم) (: عنوان املقر االأت اعي)
الرساني شارع السينا ع رة بيتهوفن)2 
ط)3)رقم)82)-)22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
22 )حصة) (: الديد أكرم الزي�شي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الزي�شي  أكرم  الديد 
رقم) فاسينتا  تجزئة  البالية  طنجة 

262 22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الزي�شي  أكرم  الديد 
رقم) فاسينتا  تجزئة  البالية  طنجة 

262 22222)طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)-.

248I

STE ANGLE DE GESTION SARL

CAVALO BALAI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 23222، تطوان املغرب
CAVALO BALAI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلدية 
عليين سجار افراسو املضيق الفنيدق 

- 23222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CAVALO BALAI
انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كافة املنتجات الخشبية ج انتاج كافة)

املنتجات البالستيكية.
بلدية) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
عليين سجار افراسو املضيق الفنيدق)

-)23222)تطوان املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: قاسيمي) الديدة أس اء)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة أس اء)قاسيمي عنوانه)ا))

الدين) نصر  طريق  صابرين  تجزئة 

طنجة) (22222  43 رقم) البيضاجي 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة أس اء)قاسيمي عنوانه)ا))

الدين) نصر  طريق  صابرين  تجزئة 

طنجة) (22222  43 رقم) البيضاجي 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) االبتدائية بتطوان بتاريخ) 2)

 222)تحت رقم) 723.

242I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS

 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca

، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS

»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 

 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca

 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250

.CASABLANCA Maroc

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)أبريل)2 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

 Gianni الديد) إستقالة  معاينة 

Scotti)من مهامه ك تصرف بالشركة.



25407 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:
 M.Whenhui( Ren تعيين الديد)

ك تصرف أديد بالشركة
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
 Tellier(Laurent(مايلي:)تعيين الديد

كرئيس املجلس اإلساري بالشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص عل4) بند رقم ال �شي:)

مايلي:)ال �شي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2222)تحت رقم)743247.

252I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route
 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca
، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS
»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 
 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250
.CASABLANCA Maroc
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) 222) ( 5 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
 Raphaël معاينة جفاة الديد) مايلي:)
قيد) يشغل  كان  الدي  (Abensour

حياته منصب متصرف بالشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 David(Yan(Abensour(تعيين الديد
مكان) بالشركة  أديد  ك تصرف 
 Raphaël الديد) املتوف4  املتصرف 

. Abensour

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام امسا�شي التالية:)

الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)
مايلي:)ال �شيء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)728227.
25 I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route
 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca
، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS
»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 
 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250
.CASABLANCA Maroc
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)شتن29)4 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
 Thomas الديد) إستقالة  معاينة 
مهامه) من  (Petuaud-Letang

ك تصرف بالشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 Jean( Claude( Roger الديد) تعيين 

Lasserre)ك تصرف أديد بالشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)

مايلي:)ال �شيء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
رقم) تحت  (22 6 أبريل) (   

.2262 242
252I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route
 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca
، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS
»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 
 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250
.CASABLANCA Maroc
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (22 2 نون29) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
 Tellier(مايلي:)معاينة إستقالة الديد
ك تصرف) مهامه  من  (Laurent

جكرئيس املجلس اإلساري بالشركة
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
 Xavier( Orlhac تعيين الديد) مايلي:)

ك تصرف أديد بالشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعيين الديد)Xavier(Orlhac)كرئيس)

املجلس اإلساري بالشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)

مايلي:)ال �شيء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2222)تحت رقم)743248.
253I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route
 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca

، 20250، CASABLANCA(Maroc
 SAINT GOBAIN ABRASIFS

»شركة املداه ة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 

 Boulevard(Moulay(Ismail
 Route(de(Rabat(Casablanca

 Boulevard(Moulay(Ismail(Route
 de(Rabat(Casablanca 20250

.CASABLANCA Maroc
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6 )يونيو)2222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
 Ricardo( De( Ramon تعيين الديد)

Garcia)ك تصرف أديد بالشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)

مايلي:)ال �شيء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
يوليوز)3 22)تحت رقم)22527726.

254I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route
 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca
، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS
»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 
 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250
.CASABLANCA Maroc
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27252
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ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)2 )يونيو)  22

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)تجديد مهام املتصرفين اآلتية)
 M . أس اؤهم ملدة ثالث سنوات):)•)
 M . (•(;(Raphaël(Abensour
 M . (•(;(Gilles(Joseph(Abensour

(•(;(Ricardo(De(Ramon(Garcia
.M.(Pedro(Maria(Busto(Gonzalez
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 Thomas( Petuaud الديد) تعيين 

Letang.ك تصرف أديد بالشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)

مايلي:)ال �شيء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
نون29)3 22)تحت رقم)22527727.

255I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route
 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca
، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS
»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 
 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250
.CASABLANCA Maroc
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)2 )أكتوبر)2226

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
 Pedro( Busto الديد) تعيين  مايلي:)
Gonzalez)ك تصرف أديد بالشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام امسا�شي التالية:)

الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)
مايلي:)ال �شيء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
يوليوز)3 22)تحت رقم)22527266.
256I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route
 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca
، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS
»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 
 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca
 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250
.CASABLANCA Maroc
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)32)يونيو)2222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
املتصرفين) مهام  تجديد  مايلي:)
(: اآلتية أس اؤهم ملدة ست سنوات)
 M.(Xavier(Orlhac( ;( •M.  •
 M . (•(;(Raphaël(Abensour
 M . (•(;(Gilles(Joseph(Abensour

(•(;Pedro(Maria(Busto(Gonzales
 .M.(Wenhui(Ren

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعيين الديد)Xavier(Orlhac)كرئيس)

املجلس اإلساري بالشركة
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
 Gilles( Joseph الديد) تعيين  مايلي:)

Abensour)مدير عام للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)

مايلي:)ال �شيء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2222)تحت رقم)743242.

257I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS

 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca

، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS

»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 

 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca

 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250

.CASABLANCA Maroc

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)يوليوز)8 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

 Jean(Claude(Lasserre عزل الديد)
اإلساري) املجلس  كرئيس  مهامه  من 

 Gianni الديد) تعيين  ج  بالشركة 

Scotti)بدال عنه

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

 Jean(Claude(Lasserre عزل الديد)

ج) بالشركة  ك تصرف  مهامه  من 

بدال) (Laurent( Tellier الديد) تعيين 

عنه جسلك عن املدة املتبقية من جالية)

سلفه)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)

مايلي:)ال �شيء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2 22)تحت رقم)622228.
258I

global(compta(et(conseils

MAOULOUD TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

global(compta(et(conseils
2 ,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

22222، طنجة املغرب
MAOULOUD TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

الخي2 2 مكتب 2 - 22222 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25622
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (22 8 أكتوبر) ( 5 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))محدن املراابط)
 62 أصل) من  اأت اعية  حصة  (62
نورالدسين) )ة)) حصة لفائدة الديد)

مولوس بتاريخ)5 )أكتوبر)8 22.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون29) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

8 22)تحت رقم)82 7.
252I

AMAFIDUS

بارباري ش.م.م
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAFIDUS
48  الكناني املح دية ، 22652، 

املح دية املغرب
بارباري ش.م.م شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

البوجستان 2ع ارة 32 شقة 
8 ال29نو�شي اللدارالبيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482 8 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) (2222 شتن29) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)بارباري)

ش.م.م.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

شقة) (32 2ع ارة) البوجستان)

 22222 (- 8 ال29نو�شي اللدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: حدن) ابيدار  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حدن  ابيدار  الديد 

هوثهالين) (3522  90/01-2 بلجيكا)

بلجيكا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) حدن  ابيدار  الديد 

هوثهالين) (3522  90/01-2 بلجيكا)

بلجيكا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29)2222)تحت رقم)754326.

262I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE LOGISTIQUE ET

TRANSPORT SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 27 الد ارة 

ES-SMARA(MAROC ،72222 ،

 STE LOGISTIQUE ET

TRANSPORT SARL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 HAMMADI OLD HABADI N°

ES(SEMARA - 72000 07 الد ارة 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 472

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

28)سأن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)

ميهو) مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

مح د ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد ارة بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم) 264/222.

26 I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE LOGISTIQUE ET

TRANSPORT SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 27 الد ارة 

ES-SMARA(MAROC ،72222 ،

 STE LOGISTIQUE ET

TRANSPORT SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 RUE ج عنوان مقرها االأت اعي

 HAMMADI(OLD(HABADI(N° 07

ES(SEMARA - 72000 الد ارة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 472

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)سأن29) 222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املدؤجلية املحدجسة«)إ 4)»شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد ارة بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم) 264/222.

262I

NADOFISC SARL

PRESSE DRIOUCH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة ع ارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب

PRESSE DRIOUCH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عث ان بن عفان حي القدس سريوش 

- 62253 سريوش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 25

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)28)سأن29) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»شارع عث ان بن عفان حي القدس)

سريوش)-)62253)سريوش املغرب«)إ 4)

(- »شارع جاس الدهب حي بام سريوش)

62253)سريوش املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) بالدريوش  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)38 .

263I

NADOFISC SARL

SOCIETE SPEEDIA SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة ع ارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب

 SOCIETE SPEEDIA SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

بالطابق الثالث بحي املطار ع ارة   

الدالم L256  3 الناظور - 62222 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2322 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SPEEDIA SERVICES

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

+)االستي2اس) الوطني جالدج ي للبضائع)

جالتصدير.

شقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

بالطابق الثالث بحي املطار ع ارة)  

 62222 (- الناظور) (L256   3 الدالم)

الناظور املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد جعلو ابراهيم):)342)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (332 (: الديد جعلو سعيد)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 332 (: الديد ايت مع�شى يوسف)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
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جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ابراهيم  جعلو  الديد 
سجار الحرشة بوعرك الناظور)62222 

الناظور املغرب.
عنوانه)ا)) سعيد  جعلو  الديد 
 52222 تنجداس) مح د  ايت  قصر 

الرشيدية املغرب.
يوسف) مع�شى  ايت  الديد 
عنوانه)ا))قصر تلغ ت ملعب كل ي ة)

52222)الرشيدية املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ابراهيم  جعلو  الديد 
سجار الحرشة بوعرك الناظور)62222 

الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)4472.
264I

FONDATAX

MCSOFT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FONDATAX
  5 ، شارع القدس ، الطابق 3 ، 25 
، إقامة حدائق القدس ، كاليفورنيا 
عين الشق 20460- الدار البيضاء ، 

22462، الدار البيضاء املغرب
MCSOFT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 

أنين تجزئة ratc حي القدس سيدي 
ال29نو�شي الدار البيضاء - 2 226 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4  757

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
مبلغ) (MCSOFT الوحيد) الشريك 
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

أنين) شارع  (57 اإلأت اعي) مقرها 
سيدي) القدس  حي  (ratc تجزئة)
 226 2 (- البيضاء) الدار  ال29نو�شي 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)جقف)

النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب)57)شارع)
ratc)حي القدس سيدي) أنين تجزئة)
 226 2 (- البيضاء) الدار  ال29نو�شي 

الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) شهوي  مح د  الديد)ة))
شاتيلون) (22322 فرندا) عنوانه)ا))

فرندا ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 8233.
265I

FONDATAX

WANZO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة
FONDATAX

  5 ، شارع القدس ، الطابق 3 ، 25 
، إقامة حدائق القدس ، كاليفورنيا 
عين الشق 20460- الدار البيضاء ، 

22462، الدار البيضاء املغرب
WANZO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 82 شارع 

48 جفاق الولفة الدار البيضاء - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 65723
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
  2.222 رأس الها) مبلغ  (WANZO
 82 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
48)جفاق الولفة الدار البيضاء) شارع)
-)22222)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)جقف النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب)82)شارع)
(- البيضاء) الدار  الولفة  جفاق  (48

22222)الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:

الديد)ة))ع ر بحدين ج عنوانه)ا))

الدار) الولفة  جفاق  (48 شارع) (82

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)3 8233.

266I

SAINT GOBAIN ABRASIFS

SAINT GOBAIN ABRASIFS
إعالن متعدس القرارات

SAINT GOBAIN ABRASIFS

 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Ain(Sebaa(Casablanca

، 20250، CASABLANCA(Maroc

 SAINT GOBAIN ABRASIFS

»شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 

 Boulevard(Moulay(Ismail

 Route(de(Rabat(Casablanca

 Boulevard(Moulay(Ismail(Route

 de(Rabat(Casablanca 20250

.CASABLANCA Maroc

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)يناير)6 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

 Ricardo الديد) إستقالة  معاينة 

مهامه) من  (de( Ramon( Garcia

ك تصرف بالشركة

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

 Gianni Scotti الديد) تعيين  مايلي:)

ك تصرف أديد بالشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

الذي ينص عل4) بند رقم ال �شيء:)

مايلي:)ال �شيء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ف29اير)7 22)تحت رقم)22628232.

267I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE LOGISTIQUE ET

TRANSPORT SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 27 الد ارة 

ES-SMARA(MAROC ،72222 ،

 STE LOGISTIQUE ET

TRANSPORT SARL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 HAMMADI OLD HABADI N°

ES(SEMARA - 72000 07 الد ارة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 472

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) سأن29) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

الحكيم) عبد  )ة)) الديد) تفويت 

علمي)822)حصة اأت اعية من أصل)

822)حصة لفائدة الديد))ة))مح د)

ميهو بتاريخ)28)سأن29) 222.

علمي) ايوب  )ة)) الديد) تفويت 

222)حصة اأت اعية من أصل)222 

حصة لفائدة الديد))ة))مح د ميهو)

بتاريخ)28)سأن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالد ارة بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم) 264/222.

268I
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ASSABIL FISCOM

SOMED CONSTRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ASSABIL FISCOM
 N°205 NAHJ(IMAM(CHAFII
 RDC(MAGAZIN(N°3 LOT(EL

 MOSTAKBAL ، 24000، EL
JADIDA MAROC

SOMED CONSTRAV شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة ب 
5  الطابق الثاني ع ارة 23 إقامة 

البدتان 3 - 24222 الجديدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. SOMED CONSTRAV
غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)
بيع) (- املختلفة) االشغال  (- العقاري)

مواس البناء)بالتقديط.
شقة ب) (: عنوان املقر االأت اعي)
إقامة) (23 ع ارة) الثاني  الطابق  ( 5
البدتان)3)-)24222)الجديدة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
222)حصة) (: الديدة ل29يمي مينة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  22 (: أعفر) خ الش  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة ل29يمي مينة عنوانه)ا))  

تجزئة خاي)22 24)ازمور املغرب.

الديد خ الش أعفر عنوانه)ا))  

تجزئة خاي)22 24)ازمور املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد خ الش أعفر عنوانه)ا))  

تجزئة خاي)22 24)ازمور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

 222)تحت رقم)22 27.

262I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE FADWA TRAVEL
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 IMM(HAMMOUTI 4EME  8

 ETAGE(NUMERO 8 BD(IMAM

 GHAZALI(OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 STE FADWA TRAVEL SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

املوحدين ع ارة 34 الشقة رقم 222 

- 62222 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 437

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) (2222 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE FADWA ذات الشريك الوحيد)

رأس الها) مبلغ  (TRAVEL SARL AU

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

ع ارة) املوحدين  اقامة  اإلأت اعي 

62222)جأدة) 34)الشقة رقم)222)-)

املغرب نتيجة ل):)بدبب عدم تحقيق)

غرض الشركة).

اقامة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

املوحدين ع ارة)34)الشقة رقم)222 

-)62222)جأدة املغرب.)

ج عين:

عبدالرحيم سعوسي ج) الديد)ة))

 MONTREAL H3W A ((عنوانه)ا

جأدة) (QC CANADA CT 62222

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (25 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

2222)تحت رقم)3 27.

272I

DRISS EVENT

DRISS EVENT SARL - AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRISS EVENT

28 زنقة ابن رشد حي باريو حدج 

الحدي ة ، 32222، الحدي ة 

املغرب

DRISS(EVENT(SARL - AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

تددانت - ازمورن الحدي ة - 

32222 الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3472

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  غشت) 222)

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 DRISS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.EVENT(SARL(-(AU

غرض الشركة بإيجاز):)التنشيط
تنظيم املؤت رات ج امحداث

اإلشهار.
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- الحدي ة) ازمورن  (- تددانت)

32222)الحدي ة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: لكحل) اسريس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لكحل  اسريس  الديد 
حدج) باريو  حي  رشد  ابن  زنقة  (28

الحدي ة)32222)الحدي ة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) لكحل  اسريس  الديد 
حدج) باريو  حي  رشد  ابن  زنقة  (28

الحدي ة)32222)الحدي ة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  بالحدي ة  االبتدائية 

شتن29) 222)تحت رقم) 227 .

27 I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

PLITOLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
PLITOLE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي برنامج 

اسرار ع ارة ت ر  2 حي اسرار سفلي 
ع ارة س ا محل رقم 25 تيكوين 

اكاسير - 82222 اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4266 
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (26
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PLITOLE
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصنيع املعاسن.
برنامج) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
حي اسرار سفلي) اسرار ع ارة ت ر) 2)
تيكوين) (25 رقم) محل  س ا  ع ارة 

اكاسير)-)82222)اكاسير املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 822 (: حدن) بنحنون  الديد 
حصة بقي ة)82.222)سرهم للحصة).
(: الرحيم) عبد  اليوسفي  الديد 
سرهم) ( 2.222 بقي ة) حصة  ( 22

للحصة).
الديد اكدجم عث ان):)22 )حصة)

بقي ة)2.222 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حدن  بنحنون  الديد 
  3 زنقة) بلوك3 ) انزران  بئ2  حي 
تيكوين اكاسير)82222)اكاسير املغرب.

الرحيم) عبد  اليوسفي  الديد 
اساجك اض) الفرفار  سجار  عنوانه)ا))

تارجسانت)82222)تارجسانت املغرب.
عنوانه)ا)) عث ان  اكدجم  الديد 
 35 رقم) (2 زنقة) (5 حي مي ونة بلوك)
تيكوين اكاسير)82222)اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) حدن  بنحنون  الديد 
  3 زنقة) بلوك3 ) انزران  بئ2  حي 

تيكوين اكاسير)82222)اكاسير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (32 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27457 .
272I

FLASH ECONOMIE

OSBAK TURKIYE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

OSBAK TURKIYE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 مقرها اإلأت اعي: حي بوركون 6  
شارع طان طان اقامة بيكاسيلي - 

الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52375 
ICE : 002969389000004

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مدؤجلية محدجسة
OSBAK TURKIYE:تد ية)

الشركة
مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جخدمة ت وين متنقلة
أماكن الشرب

استي2اس تصدير جتص يم جتجهيز)
كافيهات جمطاعم

حق االمتياز
  6 حي بوركون) (: املقر االأت اعي)
شارع طان طان اقامة بيكاسيلي)-)الدار)

البيضاء
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة
  22.222 :مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي
 TURGUT BAHATTIN  432  

الديد
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة

 KARADUMAN ALI 322)الديد
)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة

 KARADUMAN ONUR  272
الديد

)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة
جالعائلية) الشخصية  :امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة
 KARADUMAN ONUR)الديد

 KARADUMAN ALI)الديد

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)252 82

273I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 TOP WAY توب واي سيرفيس
SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،

45800، TINGHIR(maroc
 TOP WAY توب جاي سي2فيس

SERVICES شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي تيدرين 
- 45822 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
توب) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.TOP WAY SERVICES(جاي سي2فيس
غرض الشركة بإيجاز):)مكتبيات)

اع ال الحراسة.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

تيدرين)-)45822)تنغي2 املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (522 (: الديدة حياة ابرام)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد مح د ايت احداين):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ابرام  حياة  الديدة 
قلعة مكونة) (2 ايت جاسار ايت يحيى)

45822)تنغي2 املغرب.
احداين) ايت  مح د  الديد 
تنغي2) (45822 حي الفالحة) عنوانه)ا))

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ابرام  حياة  الديدة 
قلعة مكونة) (2 ايت جاسار ايت يحيى)

45822)تنغي2 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) ( 4 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

 222)تحت رقم)282 .

274I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

LAVAGE FLAMINGO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

شارع القدس رقم 42 الطابق 3 رقم 
6 طنجة ، 22222، طنجة املغرب

LAVAGE FLAMINGO شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 
مريم شارع القدس زنقة ف رقم -20 

طنجة. - 22222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.  5423

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يونيو) 222) (28 املؤرخ في)
شركة ذات) (LAVAGE FLAMINGO
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي تجزئة مريم شارع القدس)
 22222 (- طنجة.) (20- زنقة ف رقم)

طنجة املغرب نتيجة لخدارة الربح.
ج عين:

الديد)ة))خالد أقشار ج عنوانه)ا))
رقم) ف  القدس  شارع  مريم  تجزئة 
املغرب) طنجة  (22222 طنجة) (20-

ك صفي))ة))للشركة.



25413 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ج) أقشار  ابراهيم  الديد)ة))
تجزئة مريم شارع القدس) عنوانه)ا))
طنجة) (22222 طنجة) (20- رقم) ف 

ملغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
تجزئة) جفي  يونيو) 222) (28 بتاريخ)
مريم شارع القدس زنقة ف رقم)-20 

طنجة.)-)22222)طنجة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)6532.
275I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 ABATI CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC(B(N 16 APP(RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،
MEDIOUNA MAROC

 ABATI CONSTRUCTION SARL
AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية)

 GR جعنوان مقرها اإلأت اعي
  7-ATTAKKADDOUM GH2
 2EME(ETG(SIDI(BERNOSSI -

22622 البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.352 57

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) في)  ) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 ABATI الوحيد) الشريك  ذات 
 CONSTRUCTION SARL AU
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
 GR اإلأت اعي) مقرها  جعنوان 
 ATTAKKADDOUM( GH2-17
 2EME( ETG( SIDI( BERNOSSI( -
ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) (22622

جتضرر) كرجنا  أائحة  تداعيات  (:
ميدان البناء.

 GR ب) التصفية  مقر  حدس  ج 
 ATTAKKADDOUM( GH2-17
سجار) (2EME ETG SIDI BERNOSSI
الحفاية الصناجعة بوسكورة)22622 

البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) لكرس  عبداللطيف  الديد)ة))
الصناجعة) الحفاية  سجار  عنوانه)ا))
املغرب) البيضاء) (27 82 بوسكورة)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823238.
276I

شركة الحدي ة لالستشارات ش.م.م

 STE AIT AHMED BV SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

شركة الحدي ة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE AIT AHMED BV SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

26 رقم 84 الطبق الثاني امزجرن 
الحدي ة حي حدج شارع طنجة رقم 

24 الحدي ة 32222 الحدي ة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28  
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) شتن29) 222) (28 في) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE AIT الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (AHMED BV SARL AU
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
 84 رقم) (26 مقرها اإلأت اعي شارع)
الحدي ة حي) امزجرن  الثاني  الطبق 
الحدي ة) (24 حدج شارع طنجة رقم)
(: الحدي ة املغرب نتيجة ل) (32222

كداس الدوق).
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
امزجرن) الثاني  الطبق  (84 رقم) (26
الحدي ة)-)32222)الحدي ة املغرب.)

ج عين:
ج) الطرهش  ع ر  الديد)ة))
الطبق) (84 رقم) (26 شارع) عنوانه)ا))
 32222 الحدي ة) امزجرن  الثاني 
)ة)) ك صفي) املغرب  الحدي ة 

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) بالحدي ة  االبتدائية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)674.

277I

BRI(consulting(Group

AIDI-TEC
إعالن متعدس القرارات

BRI(consulting(Group
 BP 3048 AL(BARID(BANK

 LAAYOUNE(AL(AMAL 74500
 LAAYOUNE(SAHARA ، 70000،

Laâyoune(Maroc
AIDI-TEC »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

عالل بن عبدهللا املج وعة أ رقم 22 
العيون - 72222 العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  273
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) املؤرخ في) 2)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) للشركة  اإلأت اعي  املقر  تحويل 
العيون،) ب«) الكائن  الحا ي  مقرها 
املج وعة) عبدهللا  بن  عالل  شارع 
الجديد) مقرها  »إ 4  (22 رقم) أ،)
منصور) زنقة  ب«القنيطرة،2 )

الذهبي،)الشقة)  «.)
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
القاسر) عبد  الديد  استقالة  قبول 
العيدي من منصبه ك دي2 جحيد غي2)
شريك للشركة مع منحه شهاسة إبراء)

الذمة من أأل فت2ة تديي2ه.
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
الرحيم) عبد  الديد:) تعيين  مايلي:)
العيدي،)مغربي الجندية)،)جالداكن)
بالقنيطرة،)2 )زنقة منصور الذهبي،)

الشقة رقم)  
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعديل البند الرابع جالثاني عشر من)

النظام امسا�شي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
يوأد مقر الشركة ب)2 )زنقة منصور)

الذهبي،)الشقة)  ،)القنيطرة«.)
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
العيدي) الرحيم  عبد  الديد  مايلي:)
غي2) ملدة  للشركة  الوحيد  املدي2 

محدجسة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 3547/222.
278I

ات انية الزيتون

OUZINA EXPEDITION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ات انية الزيتون
شا رع ح ان الفصواكي عرصة 

املعاش ع ارة القباج رقم 2 مكتب 
رقم 3 ، 42222، مراكش ا
 OUZINA EXPEDITION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي املحاميد 
تجزئة معطى هللا الطبق االجل رقم 

337 - 42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55223

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)4 )يوليوز) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطبق) هللا  معطى  تجزئة  »املحاميد 
مراكش) (42222 (- (337 رقم) االجل 
»املحاميد تجزئة معطى) إ 4) املغرب«)
مراكش) (42222 (- رقم) 62) هللا 

املغرب)».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (23 التجارية ب راكش بتاريخ)

 222)تحت رقم)7 228 .
272I

ALLEGEANCE CONSULTING

SIRJAD SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرجسني تقاطع شارع طانطان 
ج شارع لبنان اقامة لينى رقم  5&52 

، 22222، طنجة املغرب
SIRJAD SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زياتن 
اقامة اشرف 3 الطابق االر�شي محل 

رقم 3 - 22222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26267

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (24 املؤرخ في)
ذات) شركة  (SIRJAD SARL AU
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي زياتن)
اقامة اشرف)3)الطابق االر�شي محل)
رقم)3)-)22222)طنجة املغرب نتيجة)

النخفاض رقم املعامالت).

ج عين:
ج) سيب  ح زة  امين  الديد)ة))
 32 رقم) اأدير  زنقة  عنوانه)ا))
املغرب) طنجة  (22222 مدت2خوش)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
زياتن) جفي  نون29) 222) (24 بتاريخ)
اقامة اشرف)3)الطابق االر�شي محل)

رقم)3)-)22222)طنجة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248222.
282I

ste(al(moustakbal(conseil

SATIPRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ste(al(moustakbal(conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
SATIPRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 25 

الطابق 7 ع ارة أنا�شي أ 2  زنقة 
رحال املدكيني شارع الجيش امللكي 

فاس - 3222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56623

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
املدؤجلية) ذات  شركة  (SATIPRO
  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
 25 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
زنقة) ( 2 أ) أنا�شي  ع ارة  (7 الطابق)
رحال املدكيني شارع الجيش امللكي)
نتيجة) املغرب  فاس  (3222 (- فاس)

لعدم جأوس رقم معامالت.
ج عين:

ج) العال ي  مح د  الديد)ة))
بامح د) قرية  الخربة  حي  عنوانه)ا))
املغرب) تاجنات  (34222 تونات)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)25)نون29) 222)جفي)25)الطابق)

رحال) زنقة  ( 2 أ) أنا�شي  ع ارة  (7
املدكيني شارع الجيش امللكي فاس)-)

32222)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5488/2.

28 I

FIDUBAC SARL

MELIEUROPA MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
MELIEUROPA MAROC شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اجالس 
بوعطية شارع طرفاية الناظور رقم 

64/62 - 62222 الناظور املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 682 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5 )مارس) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
طرفاية) شارع  بوعطية  اجالس  »حي 
 62222 (- (62/64 رقم) الناظور 
»عزجزات سجار) إ 4) املغرب«) الناظور 
مدوسات اجالس ستوت زايو)-)62222 

الناظور املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم)4564.

282I

FLASH ECONOMIE

CONTINE PENTURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

حل الشركة
تد ية الشركة

 CONTINE PENTURE

رأس ال الشركة : 22222  سرهم
 الشركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد الشكل 
القانوني للشركة

2  صابري بوأ عة الطابق امجل 
شقة رقم6 الدار البيضاء املقر 

االأت اعي
337473 رقم السجل التجاري

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تقرر حل) ( في) 222/  /28) املؤرخ 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
رأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22222
بوأ عة) صابري  ( 2 االأت اعي)
الدار) رقم6) شقة  امجل  الطابق 

البيضاء)نتيجة عدم تحقيق الهدف.
صابري بوأ عة) ( 2 جحدس املقر)
الدار) رقم6) شقة  امجل  الطابق 
التصفية) ك قر  املغرب  البيضاء)
جعن الديد الكديان عث ان عنوانه)
املغرب.) البيضاء) الدار  بوسكورة 

ك صفي للشركة.
جعند االقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
املخابرة جمحل تبليغ العقوس جالوثائق)
اإليداع) تم  بالتصفية.) املتعلقة 
بالدار) التجارية  باملحك ة  القانوني 
تحت) بتاريخ) 222/  /32) البيضاء)

رقم4 8224 
283I

سيوان امستاسة منال كراعي موثقة بوأدة

BLEU CAFE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيوان امستاسة منال كراعي موثقة 
بوأدة

شارع الزرقطوني ع ارة أجريون   
الطابق امجل رقم 8 جأدة ، 62222، 

جأدة املغرب
BLEU CAFE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
يعقوب املنصور الح ري شارع 

يعقوب املنصور الح ري 62222 
جأدة املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  25
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
شوراق) جسيع  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
نون29) (28 بتاريخ) عزة  عبدالرح ن 

.222 
شوراق) جسيع  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
 28 بتاريخ) تشاالبي  ياسين  مح د 

نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) بتاريخ) 2) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)25 4.
284I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 ZOHOUR ANNADA
LILBINAE

إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 ZOHOUR ANNADA LILBINAE
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 23-
25 زجاغة موالي اسريس - 32222 

فاس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3822 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) االأت اعي  الرأس ال  من  الرفع 
 2.222.222 ا 4) سرهم  ( 22.222

سرهم.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تفويت الحصص)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 2.222.222 االأت اعي) الرأس ال 
بندريوش) الديد  عل4  موزعة  سرهم 
سرهم جالديدة) (5.625.222 املفضل)

بنونة ناسية)3.375.222)سرهم)
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
حصة) (22.222 الحصص) عدس 
موزعة عل4 الديد بندريوش املفضل)
56.252)حصة جالديدة بنونة ناسية)

33.752)حصة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5522-5393.

285I

COMPTAMEK

FATIMA EVENTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
FATIMA EVENTS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم   
حي برج العدة النعيم 7 مكناس - 

52272 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FATIMA EVENTS
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
عنوان املقر االأت اعي):)رقم) )حي)
برج العدة النعيم)7)مكناس)-)52272 

مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
222. )حصة) (: الديد انس غنان)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) غنان  انس  الديد 
املج ع الحدني الدعاسة طابق)4)رقم)

32 22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) غنان  انس  الديد 
املج ع الحدني الدعاسة طابق)4)رقم)

32 22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 522.
286I

COMPTE A JOUR

 TOUZANI
ELECTROMENAGER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

 TOUZANI ELECTROMENAGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اجالس 
لحدن الفيض - 62222 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 4553

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
 TOUZANI الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (ELECTROMENAGER
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
لحدن) اجالس  حي  اإلأت اعي  مقرها 
املغرب) الناظور  (62222 (- الفيض)
الهدف) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

املنشوس.
ج حدس مقر التصفية ب حي اجالس)
الناظور) (62222 (- الفيض) لحدن 

املغرب.)
ج عين:

ج) توزاني  أالل  الديد)ة))
رقم) (88 حي الكندي زنقة) عنوانه)ا))
 3 62222)الناظور املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)4524.
287I

COMPTE A JOUR

 TOUZANI
ELECTROMENAGER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

 TOUZANI ELECTROMENAGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي اجالس 
لحدن الفيض - 62222 الناظور 

املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 4553

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)
 TOUZANI ELECTROMENAGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
رأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي حي اجالس لحدن الفيض)-)
62222)الناظور املغرب نتيجة لعدم)

تحقيق الهدف املنشوس.
ج عين:

ج) توزاني  أالل  الديد)ة))
رقم) زنقة88) الكندي  حي  عنوانه)ا))
 3 62222)الناظور املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
جفي حي اجالس) نون29) 222) ( 6 بتاريخ)
الناظور) (62222 (- الفيض) لحدن 

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)4525.
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CORPORATE AUDIT GROUP

SICPAGSS Morocco
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 22222، 
casablanca(maroc

SICPAGSS Morocco »شركة 
املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: مشرجع 
SOFTLOGISTIC، تجزئة كا ي 

موريتانيا، Z.I. سيدي برنو�شي، 
محالت L ج L2 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2 462 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) (24 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) .:)الذي ينص عل4 مايلي:)
استقالة الديد عبد االله موريد من)

منصبه ك دير عام للشركة)
قرار رقم)2.:)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) الناصري  علي  الديد  استقالة 

منصبه ك دير عام مندجب للشركة)
قرار رقم)3.:)الذي ينص عل4 مايلي:)
)مغربي) الناصري) علي  الديد  تعيين 
التعريف) لبطاقة  حامل  الجندية،)
الوطنية رقم)B4 7 57))ك دير عام)

للشركة)
قرار رقم)4.:)الذي ينص عل4 مايلي:)
باملعامالت) خاصة  صالحيات  تحيين 

البنكية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص عل4 مايلي:).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823526.
282I

FIL CONSEIL

BARBACH TRADE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 52222، مكناس املغرب
BARBACH TRADE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي االخالص 

  ع ارة 7  الطابق 2 التضامن 
مكناس - 5222 مكناس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54 67

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تحويل) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 2 الطابق) ( 7 ع ارة) »االخالص) )
مكناس) (5222 (- مكناس) التضامن 
أنان) تجزئة  (5 »رقم) إ 4) املغرب«)
مكناس) (5222 (- مكناس) الزيتون 

املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 6 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5225.
222I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LABEL TAFILALET SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°42
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE LABEL TAFILALET SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر ايت 
مدعوس مدغرة الراشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
زمراني) انيس  )ة)) الديد) تفويت 
422)حصة اأت اعية من أصل)422 
يوسف) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

اجهامو بتاريخ)26)نون29) 222.
سفيلن الدب) )ة)) تفويت الديد)
422)حصة اأت اعية من أصل)422 
يوسف) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

اجهامو بتاريخ)26)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)622.
22 I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

JRT TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب

JRT TRANSPORT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 73 
زنقة الزرقطوني - 63252 أحفي2 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.726 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))زموري)

رفيق ك دي2 جحيد

تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)624/ 222.

222I

STE KAM CONSULTING 

DAR AL FANIYIN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE KAM CONSULTING

حي النهضة رقم 22 سيدي عالل 

البحراجي ، 5252 ، سيدي عالل 

البحراجي املغرب

DAR AL FANIYIN شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 24 

تجزئة البداتين 2 قطاع لعيايدة 

سال - 222   املغرب سال 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35262

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 DAR (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. AL FANIYIN
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:)اع ال اج) غرض الشركة بإيجاز)
انشاءات متنوعة).

 24 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)
تجزئة البداتين)2)قطاع لعيايدة سال)

-)222  )املغرب سال).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 222 (: نعي ة) مجدان  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
لشايك) الزهراء) فاط ة  الديدة 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (822 (:

للحصة.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة مجدان نعي ة عنوانه)ا))
املح دية) (623 رقم) الحدنية) )

2 282)املح دية املغرب).
لشايك) الزهراء) فاط ة  الديدة 
ع ارة) (24 الصفاء) اقامة  عنوانه)ا))
   222 سال) احصين  (22 شقة) (3 

سال املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة مجدان نعي ة عنوانه)ا))
املح دية) (623 رقم) الحدنية) )

2 282)املح دية املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222)تحت رقم)234 .

223I

SANISINWA SERVICES

سنيسينوى سيرفيس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SANISINWA SERVICES
 N° 101 LOT(TGHAT 2 RTE

 MEKNES(RDC(A(GAUCHE(FES ،
30000، FES(MAROC

سنيدينوى سي2فيس شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  2  
تجزئة تغات 2 طريق مكناس الطابق 

االر�شي عن اليدار فاس - 32222 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7248 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

سنيدينوى سي2فيس.
ج) انشاء) (: غرض الشركة بإيجاز)

استغالل مطعم
تنشيط) (- متعهد ج منظم حفالت)
االحتفاالت)-)تنظيم الوالئم ج الندجات
ب نتوأات) يتعلق  ما  كل  تدويق 

املطعم بصفة عامة
تصدير ج استي2اس كل مواس املتعلقة)

باملطعم
الع ليات) أ يع  عامة  بصفة 
املالية ج التجارية ج الصناعية ج غي2ها)
غي2) اج  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بنشاط الشركة.).
  2 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
تجزئة تغات)2)طريق مكناس الطابق)
 32222 (- فاس) اليدار  عن  االر�شي 

فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: اسليوي بشرى) الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة اسليوي بشرى عنوانه)ا))
 32222 عين قاسجس) (227 زنقة) (48

فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة اسليوي بشرى عنوانه)ا))

 32222 عين قاسجس) (227 زنقة) (48

فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5442/222.

224I

SAGASUD

NOVA ZAKI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAGASUD

شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

NOVA ZAKI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 487 

بلوك D تجزئة الوحدة - 72222 

العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 5 2 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

23)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

NOVA ZAKI)شركة ذات مدؤجلية)

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

بلوك) (487 رقم) اإلأت اعي  مقرها 
العيون) (72222 (- تجزئة الوحدة) (D

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

ج عين:

ج) الحدني  زكرياء) الديد)ة))
العيون) (72222 العيون) عنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ)23)سأن29) 222)جفي رقم)487 

 72222 (- الوحدة) تجزئة  (D بلوك)

العيون املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3752.

225I

ficogedek(sarl(au

GETRAPRO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 GETRAPRO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

الكائن بتجزئة املنى، املنى 282 

اكوراي - 52222 الحاأب املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54822

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (32

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GETRAPRO

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.

املحل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 282 املنى) املنى،) بتجزئة  الكائن 

اكوراي)-)52222)الحاأب املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
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  .222 (: الطايبة) ع ر  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الطايبة  ع ر  الديد 
 52222 الحاأب) اكوراي  عالل  حي 

الحاأب املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الطايبة  ع ر  الديد 
 52222 الحاأب) اكوراي  عالل  حي 

الحاأب املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 532.
226I

Compta-Gest(Business(SARL(AU

 LAAMIMATE
CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

Compta-Gest(Business(SARL(AU
رقم 284 البحي2ة شطر 4 الصويرة 

 ،la(lagune 4، 44000 284
الصويرة املغرب

 LAAMIMATE CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 43 حي 
االزسهار 43 حي االزسهار 22 26 

برشيد املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 2685

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
22)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
 LAAMIMATE CONSTRUCTION
مدؤجلية) ذات  شركة  (SARL AU
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي)43)حي االزسهار)43 
املغرب) برشيد  (26 22 االزسهار) حي 
نتيجة لعدم تحقيق الغرض التجاري.

ج عين:

ج) مرشد  هللا  عبد  الديد)ة))
 26 22 االزسهار) حي  (43 عنوانه)ا))

برشيد املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
حي) (43 جفي) نون29) 222) بتاريخ) 2)

االزسهار)-)22 26)برشيد املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)427 .

227I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 SOCIETE D›APPLICATIONS
 AGRICOLES DU BROMURE

- BRAGA
إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 
الشقة   ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE D›APPLICATIONS

 AGRICOLES(DU(BROMURE -
BRAGA »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: أ اعة 

سار بوعزة سجار حرث الغابة - 2222 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
تفويت)257 )حصة من طرف الديد)
أنطونيلي أرماندج إ 4 شركة سوبراكال)
،)تفويت2 2)حصة من طرف شركة)
سوبراكال،) شركة  إ 4  برجموتي2ينا 
حصة من طرف الديدة) (42 تفويت)
شركة) إ 4  فريديريكا  أنطونيلي 
حصص من) ( 2 سوبراكال ج تفويت)
إ 4) سي2ينا  أنطونيلي  الديدة  طرف 

شركة سوبراكال
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
جفقا ملا سبق

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
جفقا ملا سبق

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823676.

228I

ULTRAFIDUCIAIRE

شركة تراديلوك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ULTRAFIDUCIAIRE
 NAHDA(ALLAL(EL(FASSI ،  4
25000، KHOURIBGA(MAROC

شركة تراسيلوك شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 بلوك 

ب زنقة 4 حي املدي2ة - 25222 
خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4222
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  تراسيلوك  شركة 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
حي) (4 زنقة) ب  بلوك  (22 اإلأت اعي)
املغرب) خريبكة  (25222 (- املدي2ة)

نتيجة ل):)اغالق الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب)22)بلوك)
 25222 (- املدي2ة) حي  (4 زنقة) ب 

خريبكة املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))مريم بونصي2 ج عنوانه)ا))
رقم)73 )حي ياس ين) )زنقة االبطال)
25222)خريبكة املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

22)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)528.

222I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب

JTS شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 

موريتانيا صندجق ال29يد 2622 - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22252

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

.JTS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

تأأي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أ يع املباني املفرجشة.

57)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)

(- (2622 ال29يد) صندجق  موريتانيا 

42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد هشام ناجي):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
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جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ناجي  هشام  الديد 
 Rue( De( La( Petite( Bapaume  28

.95120(Ermont(France
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ناجي  هشام  الديد 
 Rue( De( La( Petite( Bapaume  28

95120(Ermont(France
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32432 .
322I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

AGADIRSANTE
إعالن متعدس القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,82
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca(maroc

AGADIRSANTE »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 4 ،شارع 
سي فانو الطابق امر�شي،مدار شارع 
سي سيغال، الوازيس 4 ،شارع سي 

فانو الطابق امر�شي،مدار شارع 
سي سيغال، الوازيس 2 224 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4 622

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)27)شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
اإلشهاس علي بيع ما مج وعه) مايلي:)
حصة إأت اعية كانت ي تلكها) ( 22
شركة) إ 4  زسناس  هللا  عبد  الديد 

. AKDITAL IMMOأكديتال إي و
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
النظام) من  أديد  شكل  اعت اس 
امسا�شي بعد أ ع أ يع الحصص)

اإلأت اعية في يد شريك جاحد لتصبح)

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات)

الشريك الوحيد.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعديل مقتضايات البند الداسس من)

النظام االسا�شي للشركة

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعديل مقتضايات البند الدابع من)

النظام االسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 8227.

32 I

FB2H CONSEILS

 EURASSIA TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 EURASSIA TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تكمي 

الجديد ترميكت - 45222 جرزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.   3 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) سأن29) 222) (26 في) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 EURASSIA الوحيد) الشريك  ذات 

TRAVAUX SARL AU)مبلغ رأس الها)

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

(- ترميكت) الجديد  تكمي  اإلأت اعي 

(: ل) نتيجة  املغرب  جرزازات  (45222

املنافدة ج أزمة في القطاع.

تكمي) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
جرزازات) (45222 (- ترميكت) الجديد 

املغرب.)
ج عين:

لبنى قاسي ج عنوانه)ا)) الديد)ة))
 45222 ترميكت) الجديد  تكمي 
جرزازات املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)262 .
322I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 AL IDDIKHAR CHAABI
TAWIL AL MADA

إعالن متعدس القرارات

 AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL« 
»AL MADA

صندجق مشت2ك للتوظيف 
رس اله 222.222,22.  سرهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 3، زنقة 
باب منصور

الطابق الثاني، الباب 8، فضاء باب 
أنفا 

تعديــل نظــام التدبيـر 
ب وأب مداجالت مجلس إسارة) (-I
 ETABLISSEMENT«(2مؤسدة التدبي
 GESTIONNAIRE ALISTITMAR
يناير) ( 8 في) املجت ع  (» (CHAABI

 222،)تقرر:
تغيي2 است2اتيجية االستث ار؛

تغيي2 مجال االستث ار؛
تغيي2 مدة التوظيف املو�شى بها؛

تغيي2 مصاريف التدبي2؛
جإعاسة) االكتتاب  ع والت  تغيي2 

الشراء؛
تغيي2 تخصيص النتائج؛

جإعاسة) االكتتاب  كيفيات  تغيي2 
الشراء؛

قي ة) احتداب  جتي2ة  تغيي2 
التصفية؛

تعديل نظام التدبي2.)

من) التدبي2  نظام  اعت اس  تم  (-II

طرف الهيأة املغربية لدوق الرساميل)

شتن29) 222  (3 بتاريخ) (»AMMC«

 .GP2  56(تحت رقم

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III

املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 

 27 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823423. 

عن املدتخلص جالبيانات

323I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 AL IDDIKHAR CHAABI

MOUTAWASSIT AL MADA
إعالن متعدس القرارات

 AL IDDIKHAR CHAABI« 

»MOUTAWASSIT AL MADA

صندجق مشت2ك للتوظيف 
رس اله 222.222,22.  سرهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 3، زنقة 

باب منصور

الطابق الثاني، الباب 8، فضاء باب 

أنفا 

تعديــل نظــام التدبيـر 

ب وأب مداجالت مجلس إسارة) (-I

 ETABLISSEMENT«(2مؤسدة التدبي

 GESTIONNAIRE ALISTITMAR

يناير) ( 8 في) املجت ع  (» (CHAABI

 222،)تقرر:

تغيي2 است2اتيجية االستث ار؛

تغيي2 مجال االستث ار؛

تغيي2 مدة التوظيف املو�شى بها؛

تغيي2 حاصرة الحداسية؛

تغيي2 املدتدل املرأعي؛

تغيي2 مصاريف التدبي2؛

جإعاسة) االكتتاب  ع والت  تغيي2 

الشراء؛

تغيي2 تخصيص النتائج؛

جإعاسة) االكتتاب  كيفيات  تغيي2 

الشراء؛

قي ة) احتداب  جتي2ة  تغيي2 

التصفية؛

تعديل نظام التدبي2.)
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من) التدبي2  نظام  اعت اس  تم  (-II

طرف الهيأة املغربية لدوق الرساميل)

شتن29) 222  (3 بتاريخ) (»AMMC«

 .GP2  57(تحت رقم

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III

املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 

 22 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823782. 

عن املدتخلص جالبيانات

324I

COFISCOM

GROUPE LEE TOWERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

GROUPE LEE TOWERS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3 زنقة 

ام الربيع حي املدي2ة - 63322 بركان 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8277

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم) نون29) 222) في)  ) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»252.222)سرهم«)أي من)»22.222  

عن) سرهم«) ( .252.222« إ 4) سرهم«)

أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)7 7.

325I

ACTUAL

SARL صالبي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ACTUAL
 BOULEVARD(HASSA2 V.N ،

50000، MEKNES(MAROC
صالبي SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 62 

تجزئة بوتل ين - 52222 الراشيدية 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23/ 835
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
الكريم) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
اأت اعية) حصة  (22. 67 الصلبي)
لفائدة) حصة  (87.522 أصل) من 
 22 عي�شى الصلبي بتاريخ) )ة)) الديد)

نون29) 222.
الكريم) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
الصلبي)66 .22)حصة اأت اعية من)
حصة لفائدة الديد) (87.522 أصل)
 22 بتاريخ) الصلبي  الدالم  عبد  )ة))

نون29) 222.
الكريم) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
الصلبي)67 .22)حصة اأت اعية من)
حصة لفائدة الديد) (87.522 أصل)
 22 بتاريخ) الصلبي  الرحيم  عبد  )ة))

نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
سأن29) 222)تحت رقم) 222/  6.
326I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EYLAU IMMO
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب
EYLAU IMMO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

مح د الداسس ع لية مدك الليل 

فيال 33 مكتب رقم 7 - 42222 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  5867

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6 )غشت) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

االأت اعي) الرأس ال  رفع  مايلي:)

22.222,22 )سرهم) الذي يبلغ حاليا)

لرفعه) سرهم  (3. 22.222,22 ب بلغ)

سرهم من خالل) (3.222.222,22 إ 4)

امل تلكات) من  عقارات  (2 تقديم)

 Ely( Michel للشريك) الخاصة 

RUIMY،)أي إصدار)222. 3.)حصة)

  22,22 بقي ة) أديدة  اأت اعية 

كلها) اكتتبت  جالتي  للواحدة  سرهم 

الديد) (: كالتا ي) بكاملها  جحررت 

 Ely( Michel( RUIMY( =( 31.001

 ENSOF الشركة») اأت اعية  حصة 

 GROUP MOROCCO (SARL AU(

999)=)»)حصة اأت اعية

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

ج) بلواس  كريم  الديد  تعيين  مايلي:)

الديد طارق براسة العزيزي مدي2ان)

منفصالن ملدة غي2 محدسة؛

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)

قيوس) أي  بدجن  ج  منفصل  ج  فرسي 

طارق) جالديد  بلواس  كريم  للديد 

براسة العزيزي)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

املوافقة عل4 تعديل املواس)6 , 7, 3 )ج)

تحديث النظام االسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32486 .

327I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DATT-HIL
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب

DATT-HIL »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: فيال 

رقم 33 مكتب رقم 4 شارع مح د 

الداسس باب اغلي - 42222 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 26325

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

جالديد) بلواس  كريم  الديد  تعيين 

طارق براسة العزيزي مدي2ان شريكان)

ملدة غي2 محدسة

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)

فرسي جمنفصل جبدجن أي قيوس لكل)

من الديد كريم بلواس جالديد طارق)

براسة العزيزي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

ج) ( 3 املاسة) تعديل  عل4  املوافقة 

تحديث النظام االسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32422 .

328I
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FB2H CONSEILS

B-A TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

B-A(TRAVAUX(SARL(AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 522 الحي 

املح دي - 45222 جرزازات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.64 3

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) (32 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 B-A( TRAVAUX الوحيد) الشريك 

  22.222 مبلغ رأس الها) (SARL AU

 522 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي)

جرزازات) (45222 (- املح دي) الحي 

املغرب نتيجة ل):)الركوس االقتصاسي.

ج حدس مقر التصفية ب)228)الحي)

املح دي)-)45222)جرزازات املغرب.)

ج عين:

بورحيم) الص د  عبد  الديد)ة))

املح دي) الحي  (228 عنوانه)ا)) ج 

املغرب) جرزازات  (45222 جرزازات)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم)252 .

322I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ASSANAD CHAABI
إعالن متعدس القرارات

»ASSANAD CHAABI« 
صندجق مشت2ك للتوظيف 

رس اله 222.222,22.  سرهم
الكائن مقره : الدار البيضاء- 3، زنقة 

باب منصور
الطابق الثاني، الباب 8، فضاء باب 

أنفا 
تعديــل نظــام التدبيـر 

ب وأب مداجالت مجلس إسارة) (-I
 ETABLISSEMENT«(2مؤسدة التدبي
 GESTIONNAIRE ALISTITMAR
يناير) ( 8 في) املجت ع  (» (CHAABI

 222،)تقرر:
تغيي2 است2اتيجية االستث ار؛

تغيي2 مجال االستث ار؛
تغيي2 مدة التوظيف املو�شى بها؛

تغيي2 حاصرة الحداسية؛
تغيي2 املدتدل املرأعي؛
تغيي2 مصاريف التدبي2؛

جإعاسة) االكتتاب  ع والت  تغيي2 
الشراء؛

تغيي2 تخصيص النتائج؛
جإعاسة) االكتتاب  كيفيات  تغيي2 

الشراء؛
تعديل نظام التدبي2.)

من) التدبي2  نظام  اعت اس  تم  (-II
طرف الهيأة املغربية لدوق الرساميل)
شتن29) 222  (3 بتاريخ) (»AMMC«

 .GP2  58(تحت رقم
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III
املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 
 22 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823782. 
عن املدتخلص جالبيانات

3 2I

Compta-Gest(Business(SARL(AU

JAWSINE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Compta-Gest(Business(SARL(AU
رقم 284 البحي2ة شطر 4 الصويرة 

 ،la(lagune 4، 44000 284

الصويرة املغرب
JAWSINE SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 4  
ع ارة A4 أوهرة موكاسجر - 44222 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5233
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (32
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.JAWSINE SARL
جسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االأت اعي):)الشقة)4  
 44222 (- A4)أوهرة موكاسجر) ع ارة)

الصويرة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: الفقي2) بن  أواس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد ياسين أكراج):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد أواس بن الفقي2 عنوانه)ا))
الشقة)4 )ع ارة أ4 )أوهرة موكاسجر)

44222)الصويرة املغرب.
عنوانه)ا)) أكراج  ياسين  الديد 
 44222 تافوكت) تجزئة  (442 رقم)

الصويرة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد أواس بن الفقي2 عنوانه)ا))
الشقة)4 )ع ارة أ4 )أوهرة موكاسجر)

44222)الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)) أكراج  ياسين  الديد 
 44222 تافوكت) تجزئة  (442 رقم)

الصويرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) بالصويرة  االبتدائية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)372.

3  I

ULTRAFIDUCIAIRE

شركة تراديلوك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ULTRAFIDUCIAIRE

 NAHDA(ALLAL(EL(FASSI ،  4

25000، KHOURIBGA(MAROC

شركة تراسيلوك شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22 بلوك 

ب زنقة 4 حي املدي2ة - 25222 

خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4222

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

ذات) شركة  تراسيلوك  شركة  حل 

رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

حي) (4 زنقة) ب  بلوك  (22 اإلأت اعي)

املغرب) خريبكة  (25222 (- املدي2ة)

نتيجة الغالق الشركة.

ج عين:

الديد)ة))مريم بونصي2 ج عنوانه)ا))
االبطال) زنقة  ياس ين) ) حي  ( 73

25222)خريبكة املغرب ك صفي))ة))

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بلوك) (22 جفي) نون29) 222) (22 بتاريخ)

 25222 (- املدي2ة) حي  (4 زنقة) ب 

خريبكة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

22)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)522.

3 2I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TANGER RAK
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب
TANGER RAK »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: كاري ايدن 
شقة B52 الطابق الخامس مكتب 3 
شارع مح د الخامس كليز - - مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 27587

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)غشت) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
املوافقة عل4 سخول شريكة أديدة ج)

هي الديدة مريم مناصرية
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
رفع الرأس ال االأت اعي الذي يبلغ)
ب بلغ) سرهم  ( 22.222,22 حاليا)
إ 4) لرفعه  سرهم  (32.222.222,22
خالل) من  سرهم  (3 .222.222,22
امل تلكات) من  عقار  ( 3 تقديم)
إصدار) أي  للشركاء،) الخاصة 
حصة اأت اعية أديدة) (.322.222
سرهم للواحدة جالتي) ( 22,22 بقي ة)
اكتتبت كلها جحررت بكاملها كالتا ي)
الدو�شي=) اجريك  الحدين  الديد  (:
الديدة) اأت اعية  حصة  (262.22 
حصة) (42.222 (= مناصرية) مريم 
 YFNIN الشركة») اأت اعية 
BEARS((SARL(AU((«(=(999)حصة)

اأت اعية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
ج) (7,  6 املواس) تعديل  عل4  املوافقة 

تحديث النظام االسا�شي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32528 .
3 3I

AGENCE ALAMI

 SOCIÉTÉ HLM.UNIVES
SARL.AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGENCE ALAMI
 AVENUE SIDI AHMED RGUIBI

 NR 39 ES(SEMARA(ES(SEMARA،
MAROC 72222، الد ارة

 Société(Hlm.Unives(Sarl.Au
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

لعبيدي جلد اح يم رقم     مكررة 
الحي الحدني الد ارة مدينة 

الد ارة اقليم الد ارة 72222 
الد ارة الد ارة

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. Société(Hlm.Unives(Sarl.Au
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)+)اشغال مختلفة)+)تجارة عامة)
+)بيع جشراء)جتوزيع جترجيج املنتجات)
استي2اس) (+ التقليدية) جاملصنوعات 

جتصدير املنتوأات التقليدية...
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
لعبيدي جلد اح يم رقم)   )مكررة)
الحي الحدني الد ارة مدينة الد ارة)
الد ارة) (72222 الد ارة) اقليم 

الد ارة.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: حليم) الرح ان  عبد  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
حليم) الرح ان  عبد  الديد 
 42 رقم) الشرف  حي  عنوانه)ا))

الد ارة)72222)الد ارة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
حليم) الرح ان  عبد  الديد 
 42 رقم) الشرف  حي  عنوانه)ا))

الد ارة)72222)الد ارة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد ارة بتاريخ)27)سأن29)

 222)تحت رقم) 262/222.

3 4I

NNA

سكوير انفا برشيد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SQUARE ANFA BERRECHID
62 ع ارة كازا بيزنز ، الطابق الرابع 
، شارع املقاجمة الدار البيضتء ، 

5484 2، الدار البيضاء املغرب
سكوير انفا برشيد شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 ع ارة 
كازا بيزنز ، الطابق الرابع ، شارع 

املقاجمة الدار البيضاء الدار البيضاء 
22626 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52 682

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)سكوير)

انفا برشيد.

الت2جيج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االأت اعي):)62)ع ارة)

شارع) (، الرابع) الطابق  (، بيزنز) كازا 

املقاجمة الدار البيضاء)الدار البيضاء)

22626)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد عاسل أجعلي):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 25 الديد عاسل أجعلي عنوانه)ا))

 22626 شارع ابن ح ديس بوركون)

الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

 25 الديد عاسل أجعلي عنوانه)ا))

 22626 شارع ابن ح ديس بوركون)

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)8 384.

3 5I

MOORE CASABLANCA

أوغوموڤ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

أجغوموڤ شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 زاجية 

شارع ب ج شارع 25 3 منتزه عكاشة 

عين الدبع الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23352 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) نون29) 222) (28 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»422.222)سرهم«)أي من)»22.222  

عن) سرهم«) (522.222« إ 4) سرهم«)

أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823826.

3 6I

A. SAAIDI CONSULTANTS

KENZ OBLIGATIONS
إعالن متعدس القرارات

»KENZ OBLIGATIONS« 

صندجق مشت2ك للتوظيف 
رس اله 222.222,22.  سرهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 3، زنقة 
باب منصور

الطابق الثاني، الباب 8، فضاء باب 

أنفا 

تعديــل نظــام التدبيـر 

ب وأب مداجالت مجلس إسارة) (-I

 ETABLISSEMENT«(2مؤسدة التدبي

 GESTIONNAIRE ALISTITMAR

يناير) ( 8 في) املجت ع  (» (CHAABI

 222،)تقرر:

است2اتيجية) تغيي2  (•

االستث ار؛

تغيي2 مجال االستث ار؛ (•

املو�شى) التوظيف  مدة  •تعديل 

بها؛

•تعديل حاصرة الحداسية؛

•تعديل املدتدل املرأعي؛

املتعلق) الفصل  •تعديل 

ب صاريف التدبي2؛

•تغيي2 مراقب الحدابات؛
•تعديل ع والت االكتتاب جإعاسة)

الشراء؛
•تغيي2 تخصيص النتائج؛

جإعاسة) االكتتاب  كيفيات  •تغيي2 
الشراء؛

•تعديل نظام التدبي2.)
من) التدبي2  نظام  اعت اس  تم  (-II
طرف الهيأة املغربية لدوق الرساميل)
شتن29) 222  (3 بتاريخ) (»AMMC«

 .GP2  55(تحت رقم
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III
املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 
 27 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823422. 
عن املدتخلص جالبيانات

3 7I

سيوان االستاسة فاط ة الزهراء)كطاية

AFJKMR GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

سيوان االستاسة فاط ة الزهراء 
كطاية

22، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 
ياس ين، الطابق الرابع، رقم 6 ، 

طنجة ، 22222، طنجة املغرب
AFJKMR GROUP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي بطنجة، 

حي مدنانة شارع موالي رشيد طريق 
املطار القدي ة طنجة 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22622
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (25
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. AFJKMR GROUP

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

بطنجة،) (: عنوان املقر االأت اعي)

حي مدنانة شارع موالي رشيد طريق)

املطار القدي ة طنجة)22222)طنجة)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة خدجج الطناز):)22)حصة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

حصة) ( 6 (: الديد رشيد الطناز)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

حصة) ( 6 (: الديد مح د الطناز)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

  6 (: الطناز) الوافي  عبد  الديد 

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).

حصة) ( 6 (: الديد أ ال الطناز)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

الديدة فاط ة الطناز):)6 )حصة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الطناز  خدجج  الديدة 

موالي) شارع  مدنانة  حي  بطنجة،)
 22222 رشيد طريق املطار القدي ة)

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) الطناز  رشيد  الديد 

برجكديل)77  )برجكديل بلجيكا.

عنوانه)ا)) الطناز  مح د  الديد 

برجكديل)77  )برجكديل بلجيكا.

الديد عبد الوافي الطناز عنوانه)ا))

برجكديل)77  )برجكديل بلجيكا.

عنوانه)ا)) الطناز  أ ال  الديد 

برجكديل)77  )برجكديل بلجيكا.

الطناز عنوانه)ا)) الديدة فاط ة 

برجكديل)77  )برجكديل بلجيكا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الطناز  خدجج  الديدة 

موالي) شارع  مدنانة  حي  بطنجة،)
 22222 رشيد طريق املطار القدي ة)

طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2828 .

3 8I

A. SAAIDI CONSULTANTS

UPLINE RENDEMENT PLUS
إعالن متعدس القرارات

»UPLINE RENDEMENT PLUS« 

صندجق مشت2ك للتوظيف 

رس اله 222.222,22.  سرهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 37، 

شارع عبد اللطيف بن قدجر 

تعديــل نظــام التدبيـر 

ب وأب مداجالت مجلس إسارة) (-I

 UPLINE CAPITAL«(2مؤسدة التدبي

  8 املجت ع في) (» (MANAGEMENT

يناير) 222،)تقرر:

•تغيي2 عنوان مقر الشركة؛

•تغيي2 مدة جأوس الشركة؛

•تعديل است2اتيجية االستث ار؛

•تغيي2 الت2تيب؛

•تغيي2 هدف التدبي2؛

•تغيي2 املؤشر املرأعي؛

•تغيي2 مجال االستث ار؛

•تغيي2 مصاريف التدبي2؛

•تغيي2 حاصرة الحداسية؛

•تغيي2 سياسة تخصيص النتائج؛

جإعاسة) االكتتاب  ع والت  •تغيي2 

الشراء؛

جإعاسة) االكتتاب  كيفيات  •تغيي2 

الشراء؛

•تعديل نظام التدبي2.)

من) التدبي2  نظام  اعت اس  تم  (-II

طرف الهيأة املغربية لدوق الرساميل)

شتن29) 222  (3 بتاريخ) (»AMMC«

 .GP2  54(تحت رقم

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III

املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 

 27 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82342. 
عن املدتخلص جالبيانات

3 2I
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FLASH ECONOMIE

Ste MY BELLA BATIMENTS
إعالن متعدس القرارات

 Ste(MY(BELLA(BATIMENTS
S.A.R.L AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رأس مالها : 22222.22  سرهم 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 8675
عنوان مقرها االأت اعي: بلوك   

رقم 253 تجزئة أمالك سوس أيت 
ملول 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24/ 2/  222)تقررما يلي:

نقل مقر الشركة ا 4 حي الصويلح)
القلعة ايت ملول)

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 22/24/222)تقررما يلي:

الزياسة في رأس ال الشركة ب قدار)
ضم) طريق  عن  نقدا  (225222.22
ليصبح) للشريك  الجاري  الحداب 

225222.22 )سرهم.
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)  /22/  222)تقررما يلي:

الت2جيج) نشاط  إضافة  ت ت 
العقاري إ 4 نشاط الشركة الحا ي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (-
بتاريخ) النزكان  االبتدائية 

 222/  /32تحت رقم) 254
322I

CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

 STE FIJAM BUSINESS
SARL›AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRE AL
MOSTAQBAL

 HAY LAAYOUNE ANGLE
 RUE AIT YAFLAMANE N°34 

 2EME ETAGE HAY LAAYOUNE
 ANGLE RUE AIT YAFLAMANE
 N°341 2EME(ETAGE، 20250،

CASABLANCA MAROC

 STE FIJAM BUSINESS SARL›AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي

 LAAYOUNE ANGLE RUE AIT

 YAFLAMANE(N°341 2EME

 ETAGE HAY LAAYOUNE

 ANGLE RUE AIT YAFLAMANE

 N°341 2EME(ETAGE 20250

.CASABLANCA MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 5633

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE FIJAM الوحيد) الشريك  ذات 

BUSINESS SARL’AU)مبلغ رأس الها)

سرهم جعنوان مقرها) ( 22.222.222

 HAY LAAYOUNE اإلأت اعي)

 ANGLE RUE AIT YAFLAMANE

 N°34  2EME ETAGE HAY

 LAAYOUNE ANGLE RUE AIT

 YAFLAMANE N°34  2EME

 ETAGE 22252 CASABLANCA

تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  (MAROC

االهداف املتوقعة.

 HAY ب) التصفية  مقر  حدس  ج 

 LAAYOUNE ANGLE RUE AIT

 YAFLAMANE N°34  2EME

 ETAGE( -( 20250( CASABLANCA

 . MAROC

ج عين:

 MOHAMMED الديد)ة))

 63 عنوانه)ا)) ج  (CHERRADI

 RUE 623 EL JADIDA 22252

ك صفي) (CASABLANCA MAROC

)ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822276.

32 I

CAF MAROC

WINNING SOLUTIONS
إعالن متعدس القرارات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

WINNING SOLUTIONS »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة جاس 

زيز الرقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 2  - 22222 طنجة 

املغرب .

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  2422

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحويل املقر االأت اعي الحا ي للشركة)

اقامة) (22 رقم) زيز  جاس  زنقة  (« من)

ا 4) (» 2 كاسطيا الطابق الثاني رقم)

املنطقة الصناعية اأزناية قطعة) («

رقم)5 7)الباب الثالت عل4 اليدار«.

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)توسيع نشاط الشركة بإضافة)

النشاط التا ي:)جسيط تحويل امموال)

ج الخدمات املالية.

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحديث القانون امسا�شي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

الذي) املعنية:) البنوس  رقم  بند 

ينص عل4 مايلي:)بالتعديل.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2826 .

322I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE PLAZA TOUR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE PLAZA TOUR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املدار طريق اسفي رقم  5  - 

42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8585 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) ( 5 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

املصطفى) )ة)) الديد) تفويت 

حصة اأت اعية من) (2.752 خاشع)

حصة لفائدة الديد) (22.252 أصل)

نون29) ( 5 بتاريخ) خاشع  أ ال  )ة))

.222 

املصطفى) )ة)) الديد) تفويت 

حصة اأت اعية من) (2.752 خاشع)

حصة لفائدة الديد) (22.252 أصل)

نون29) ( 5 بتاريخ) خاشع  زكرياء) )ة))

.222 

املصطفى) )ة)) الديد) تفويت 

حصة اأت اعية من) (2.752 خاشع)

حصة لفائدة الديد) (22.252 أصل)

)ة))نور الدين خاشع بتاريخ)5 )نون29)

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) بتاريخ) 2) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)85 32 .

323I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

WAFQAOUI INVEST
إعالن متعدس القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

WAFQAOUI INVEST »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: تكنوبول 

2 بلوك ج الطابق 3 مكتب جب325 

اكاسير باي فونتي اكاسير - 82222 

اكاسير املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42577

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) نون29) 222) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 

الشركة) راس ال  زياسة  ت ت  مايلي:)

من) للزياسة  سرهم  (222222 ب بلغ)

سرهم) ( 222222 سرهم ا 4) ( 22222

حصة) (22222 انشاء) خالل  من 

اأت اعية)

عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 

مايلي:)نقل املقر الرئي�شي للشركة من)

الطابق الثاني رقم)23)اقامة الداخلة)

شارع الحدن االجل حي) م س) 22)

الجديد) املقر  ا 4  اكاسير  الداخلة 

مكتب) (3 بلوك ج الطابق) (2 تكنوبول)

جب325)اكاسير باي فونتي اكاسير

عل4) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 

مايلي:)تفويت حصص الديدة توفيق)

  2 بقي ة) حصة  ناسية) 2) سلمى 

سراهم ا 4 الديد توفيق مح د ياسين)

بقي ة)2 2)سراهم

عل4) ينص  الذي  (:24 رقم) قرار 

االسا�شي) النظام  تحيين  مايلي:)

للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) بند 

مايلي:

)ت ت زياسة راس ال الشركة ب بلغ)
  22222 222222)سرهم للزياسة من)
222222 )سرهم من خالل) سرهم ا 4)

انشاء)22222)حصة اأت اعية)
عل4) ينص  الذي  (:4 رقم) بند 
مايلي:)نقل املقر الرئي�شي للشركة من)
الطابق الثاني رقم)23)اقامة الداخلة)
شارع الحدن االجل حي) م س) 22)
الجديد) املقر  ا 4  اكاسير  الداخلة 
مكتب) (3 بلوك ج الطابق) (2 تكنوبول)

جب325)اكاسير باي فونتي اكاسير
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
مايلي:)تفويت حصص الديدة توفيق)
  2 بقي ة) حصة  ناسية) 2) سلمى 
سراهم ا 4 الديد توفيق مح د ياسين)

بقي ة)2 2)سراهم
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين النظام االسا�شي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (23 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27527 .
324I

fiduazizi

LAAYOUNE PROTEINE
إعالن متعدس القرارات

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

LAAYOUNE PROTEINE »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 237 
شارع مكة رقم 237 شارع مكة 

72222 العيون املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.847

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)أبريل)8 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)02-01:)الذي ينص عل4)
مايلي:)-1)اعالن جفاة الديدة الشريفة)
الشريكة)) بوبكر)) سيدي  الشيخ 
جتوزيع حصص الديدة الراحلة عل4)
-2)رفع راس مال الشركة من) الورثة)

 22.222.222 ا 4) سرهم  (8.222.222
سرهم)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام امسا�شي التالية:)

الذي ينص عل4) بند رقم)01-02:)
مايلي:)-1)اعالن جفاة الديدة الشريفة)
الشريكة)) بوبكر)) سيدي  الشيخ 
جتوزيع حصص الديدة الراحلة عل4)
-2)رفع راس مال الشركة من) الورثة)
 22.222.222 ا 4) سرهم  (8.222.222

سرهم)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

8 22)تحت رقم)8 2588/22.
325I

ALLEGEANCE CONSULTING

IYAA PUB SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرجسني تقاطع شارع طانطان 
ج شارع لبنان اقامة لينى رقم  5&52 

، 22222، طنجة املغرب
IYAA PUB SARL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 عين 
مشالجة مدشر لخراب طنجة - 

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (25
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 IYAA (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. PUB SARL

*جكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إعالنات..

62 عين) (: عنوان املقر االأت اعي)

(- طنجة) لخراب  مدشر  مشالجة 

22222)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

يوسف) مدتعين  العلوي  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

يوسف) مدتعين  العلوي  الديد 

بدر) زنقة  البدتان  اقامة  عنوانه)ا))

شاكر الدياب رقم)4 )الشقة)2)فاس)

32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

نوفل) مدتعين  العلوي  الديد 

الشقة) باء) الريان  اقامة  عنوانه)ا))

يوسف ابن تاشفين م ج مكناس) (6

52222)مكناس املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248432.

326I

CABINET CBA SARL

CHIMILAB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

مح د الخامس ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

CHIMILAB شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 56، زنقة 

كابتن تي2يات ، الطابق 5 ، الرقم 2  

- 22322 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26 225

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
3 )شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
مدؤجلية) ذات  شركة  (CHIMILAB
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
كابتن) زنقة  (،56 اإلأت اعي) مقرها 
(- ( 2 الرقم) (، (5 الطابق) (، تي2يات)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22322

لعدم جأوس نشاط تجاري.
ج عين:

الديد)ة))ع ر فقراجي ج عنوانه)ا))
 62 رقم) برجني  اميل  زنقة  (3 حكم)
املغرب) البيضاء) الدار  (22322

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
56،)زنقة) 28)نون29) 222)جفي) بتاريخ)
كابتن تي2يات)،)الطابق)5)،)الرقم)2 )-)

22322)الدار البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)3 6 82.

327I

CAB ASSISTANCE

INFOSOCIAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

INFOSOCIAL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي يعقوب 

املنصور رقم 2 الطابق الثاني رقم 
4 - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INFOSOCIAL
إنشاء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جإسارة املواقع اإلخبارية.
-)إسارة املجالت اإللكت2جنية..

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
يعقوب املنصور رقم)2)الطابق الثاني)

رقم)4)-)22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الداجسي) س ي2  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الداجسي  س ي2  الديد 
املدتقبل) 2  تجزئة  البالية  طنجة 

رقم)42 22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الداجسي  س ي2  الديد 
املدتقبل) 2  تجزئة  البالية  طنجة 

رقم)42 22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248325.
328I

CABINET CBA SARL

PROCHILABO
إعالن متعدس القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

مح د الخامس ، 22252، الدار 
البيضاء املغرب

PROCHILABO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 52  
شارع باح اس بلفيدير - 22252 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2662 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
تحويل املقر االأت اعي الحا ي) مايلي:)
باح اس) شارع  ( 52« من) للشركة 
البيضاء) الدار  (22252 بلفيدير)
باح اس) شارع  ( 46« إ 4) املغرب«)
البيضاء) الدار  (22252 بلفيدير)

املغرب«.
عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
التجاري) النشاط  توسيع  مايلي:)

لشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) بند 
مايلي:)املقر االأت اعي الحا ي للشركة)
بلفيدير) باح اس  شارع  ( 46« هو)

22252)الدار البيضاء)املغرب«.
عل4) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 
التجاري) النشاط  توسيع  مايلي:)
لشركة:)التجارة جاالستي2اس جالتصدير)

أ يع املواس الك يائية ج البيلوأية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم) 78 82.

322I

CAF MAROC

BCN CAR
إعالن متعدس القرارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
BCN CAR »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
انجلت2ا قيدارية الزين الطابق 

االر�شي رقم 5  - 22222 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 22645
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)  )نون29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
نجار،) طارق  الديد  تفويت  مايلي:)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)ES8 2368،)املغربي)252)حصة)
للشركة) االأت اعية  الحصص  من 
للديدة ياس ين نجار الحاملة لبطاقة)
.KB 52375(التعريف الوطنية رقم

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد ا 4 شركة ذات)

املدؤجلية املحدجسة.
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعيين الديدة ياس ين نجار الحاملة)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
KB 52375،)مدي2ة أديدة للشركة.
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحديث القانون امسا�شي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي) املعنية:) البنوس  رقم  بند 

ينص عل4 مايلي:)بالتعديل.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2222 .
332I

COMPTA FIORI

GT LAB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTA FIORI
 CASABLANCA(CASA، 20500،

CASA MAROC
GT LAB شركة ذات مدؤجلية 
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محدجسة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  22 شارع 

مصطفى املعاني الطابق التاني 

الع ارة رقم 2 مرس الدلطان 

2 225 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.466 85

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) (24 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

مبلغ) (GT LAB الوحيد) الشريك 

جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي) 22)شارع مصطفى)

رقم) الع ارة  التاني  الطابق  املعاني 

الدار) (225 2 الدلطان) مرس  (2

النافدة) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)

في الدوق.

ب) 22  التصفية  مقر  حدس  ج 

الطابق) املعاني  مصطفى  شارع 

2)مرس الدلطان) التاني الع ارة رقم)

2 225)الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:

عنوانه)ا)) ج  تازي  غيتا  الديد)ة))

 4 الطابق) الحبيب  أعفر  ابن  زنقة 

الدار) (22522 بوركون) ( 3 الع ارة)

البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:) 22)شارع مصطفى املعاني الطابق)

2)مرس الدلطان) التاني الع ارة رقم)

الدار البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823252.

33 I

CABINET RAMI EXPERTISE

FOOD ME›UP COMPANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 FOOD ME›UP COMPANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 
رفاعي طنطاجي تجزئة لو�شي شارع 
عالل بن عبد هللا فاس - 32222 

فاس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54845

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يوليوز) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
تجزئة) طنطاجي  رفاعي  زنقة  (22«
لو�شي شارع عالل بن عبد هللا فاس)
-)32222)فاس املغرب«)إ 4)»  )فيال)
شارع اممي2 موالي عبد هللا) (7 الكمي)
املدينة) (5 الطابق الثالث مكتب رقم)
مكناس) (52222 (- الجديدة مكناس)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)22 5.
332I

 BEPOLYCO(مكتب الدراسات املتعدس االستشارات

ش م م

 STE SAFOULKI SARL AU
شركة سفولكي ش.م.م .ش.و

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

إضافة تد ية تجارية أج شعار)

مكتب الدراسات املتعدس 
االستشارات BEPOLYCO ش م م

رقم 2   حي الحدني شارع موالي 
رشيد جرزازات ، 45222، جرزازات 

املغرب

STE SAFOULKI SARL AU شركة 

سفولكي ش.م.م .ش.ج »شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 356 
زاجية شارع النصر ج شارع املغرب 

العربي جرزازات - 45222 جرزازات 

املغرب.

»إضافة تد ية تجارية أج شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 522

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)نون29) 222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة جهو:

SAFOULKIREST(سفولكي ريدت

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بورزازات بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)265 .

333I

FB2H CONSEILS

SDT GLOBAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SDT GLOBAL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار تاأدة 

ترميكت - 45222 جرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 SDT (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL

مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مدتوسع) ؛) بناء) مقاجل  أج  متنوع 

(، لـلتدفئة) الصحية  الت2كيبات 

متداجي الحرارة)،)العزل الحراري أج)

تركيب) ؛) تجارة) ؛) الصناعي) املدخن 

أنظ ة املراقبة جالح اية ضد الدرقة)

االتصاالت) من  طرق  جالحريق.)

الصحي) جالصرف  املياه  جأنابيب 

مقاجل) ؛) أج الصيانة)) )مقاجل البناء)

تركيب أنظ ة الري.)مدتوسع أع ال)

جاملنخفضة) املتوسطة  الكهرباء)

الجهد االكهربائى..

سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

جرزازات) (45222 (- ترميكت) تاأدة 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

ايت املختار) الداسة  انوار  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

ايت املختار) الداسة  انوار  الديد 

ترميكت) تاأدة  سجار  عنوانه)ا))

45222)جرزازات املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

ايت املختار) الداسة  انوار  الديد 

ترميكت) تاأدة  سجار  عنوانه)ا))

45222)جرزازات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ) 2)سأن29)

 222)تحت رقم)246 .

334I
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Fikra(Négoce(فكرة نيݣوس

FN فكرة نيݣوس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Fikra(Négoce فكرة نيݣوس
 Rue(aarar(et(BD(Lalla(Yacout
 3eme(étage(appartement 8 ،

7222، الدار البيضاء املغرب
فكرة نيݣوس FN شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
 Rue(aarar جعنوان مقرها اإلأت اعي
 et(BD(Lalla(Yacout 3eme(étage

appartement 8 - 7000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 8227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
فكرة) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FN(نيݣوس
غرض الشركة بإيجاز):)

الشخصية) امل تلكات  إصالح 
جاملنزلية.

 Rue (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 aarar( et( BD( Lalla( Yacout( 3eme
étage(appartement(8(-(7000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد أنس بقاش عنوانه)ا))عين)
 22542  3 رقم) ( 8 زنقة) (2 الشفاء)

الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد أنس بقاش عنوانه)ا))عين)
 22542  3 رقم) ( 8 زنقة) (2 الشفاء)

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)67 35.

335I

BRAINBOW

BRAINBOW
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BRAINBOW
حي بعلبك رقم 8  عين سياب ، 

82 22، الدار البيضاء .
BRAINBOW شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بعلبك 
رقم 8  عين سياب - ، الدار البيضـاء 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52486 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BRAINBOW
-اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جتوريد) إنتاج  جكذلك  الدين ائي 
الخدمات الد عية جالبصرية جكتابة)
املقاالت جالفيديو جالصوت أج الكتابة)

مي جسيلة تلفزيونية.)
جكاالت) جأنشطة  أنشطة  أ يع  (-

االتصال جالتدويق جاالستشارات.
جنشاط) صحفية  عالقات  أي  (-

عالقات عامة.
(، إعالنية) لوكالة  نشاط  أي  (-
الح الت) جإنتاج  تص يم  سي ا  جال 
اإلعالنية جترجيج املبيعات جاإلعالن في)

نقاط البيع.

بيع) جإعاسة  شراء) نشاط  أي  (-
مداحات إعالنية

أي نشاط للتص يم الجرافيكي) (-
جإنتاج الفيديو.)

تنظيم أي حدث عام أج خاص) (-
أج أ عوي مثل العرجض جالحفالت)
جاملؤت رات) جامحزاب  املوسيقية 

جالندجات.
-)أي نشاط إنتاج فني.

-)شراء)أج بيع أج تأأي2 أي معدات)
مرتبطة بشكل مباشر أج غي2 مباشر)

بغرض الشركة.)
أ يع الع ليات) (، جبشكل عام) (-
أ يع) جكذلك  املالية  ج  التجارية 
أج) جالعقارية  املنقولة  الع ليات 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر)
أن) املحت ل  من  أج  أعاله  املذكورة 

تعزز تطوير الشركة..
عنوان املقر االأت اعي):)حي بعلبك)
رقم)8 )عين سياب)-)،)الدار البيضـاء)،.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 7.252 (: الحلو) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديدة كنزة فكري):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  .222 (: الديد يوسف لحري�شي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
522)حصة) (: الديدة نجوى براق)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
حصة) (252 (: ترس) أمين  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (-

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد مح د الحلو عنوانه)ا))4  
(، انفا) انفا،) البيضاء) الدار  انفا  اير 

الدار البيضاء)املغرب.
 68 الديدة كنزة فكري عنوانه)ا))
78)حي) 4)ش) شارع انوال ع ارة س ط)
املدتشفيات)،)الدار البيضاء)املغرب.

الديد يوسف لحري�شي عنوانه)ا))
اقامة النواصر كارسن ع ارة أ2)الشقة)

رقم)56)النواصر)،)النواصر املغرب.

عنوانه)ا)) براق  نجوى  الديدة 
 35 شارع االطلنتيد رقم) (5 االندلس)

البيضاء)،)الدار البيضاء)املغرب.
الديد أمين ترس عنوانه)ا))منازل)

املركز الفالحي)،)برشيد املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د الحلو عنوانه)ا))4  
اير انفا الدار البيضاء)انفا)،)انفا الدار)

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823356.
336I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE AHL.BABOZIYD
SAHARIAN

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
 Ste(Ahl.Baboziyd(Saharian

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة ملين 
جلد سيدي رقم 28  مكرر الد ارة - 

72222 الد ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 Ste (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Ahl.Baboziyd(Saharian
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أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تقديم) مختلفة,) أشغال  ج  البناء)

توريدات ج خدمات مختلفة.
عنوان املقر االأت اعي):)زنقة ملين)

جلد سيدي رقم)28 )مكرر الد ارة)-)

72222)الد ارة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: خولة) بابوزيد  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خولة  بابوزيد  الديدة 
 87 زنقة مح د ملين جلد سيدي رقم)

الد ارة)72222)الد ارة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) خولة  بابوزيد  الديدة 
 87 زنقة مح د ملين جلد سيدي رقم)

الد ارة)72222)الد ارة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) ( 7 االبتدائية بالد ارة بتاريخ)

 222)تحت رقم) 232/222.

337I

AL(ARABI-EL(MADDARSI(CAPITAL

 AL ARABI-EL MADDARSI
CAPITAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AL(ARABI-EL(MADDARSI

CAPITAL

 ZONE INDUSTRIELLE PORT DE

 NADOR BENI ENSAR BPN°42 

، 62050، BENI(ENSAR(MAROC

 AL(ARABI-EL(MADDARSI

252.222 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سلوان 

إتجاه طريق الديار أ2 - 62722 

سلوان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2228 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) غشت) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 AL (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ARABI-EL(MADDARSI(250.000

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابضة مالية ج إسارية.

سلوان) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 62722 (- أ2) الديار  طريق  إتجاه 

سلوان املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 252.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  256MANAGEMENT الشركة)

سرهم) ( .222 بقي ة) حصة  (:( 250

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

  256MANAGEMENT الشركة)

عنوانه)ا))سلوان إتجاه طريق الديار)

أ2 62722)سلوان املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

مصطفى) املدر�شي  الديد 

أنصار) بني  كاليطا  حي  عنوانه)ا))

62252)بني أنصار املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر) 222)تحت رقم) 423.

338I

FINCOSA MARRAKECH

AG ARCHITECTURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية ع ارة 82  بلوك B الطابق 

االجل الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

AG ARCHITECTURE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي أنان 

اجراس تجزئة 5  اقامة 4 رقم 4 - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 AG (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ARCHITECTURE

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املع ارية.

أنان) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- (4 رقم) (4 اقامة) ( 5 تجزئة) اجراس 

42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: انس) الكوراري  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) انس  الكوراري  الديد 
رقم) (4 اقامة) ( 5 أنان اجراس تجزئة)

5  42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) انس  الكوراري  الديد 
رقم) (4 اقامة) ( 5 أنان اجراس تجزئة)

5  42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (32 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32262 .

332I

AT GESTION

ACETRE CONSULTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

AT GESTION

 AV(HASSAN(II(N 238 ، 93000،

TETOUAN MAROC

acetre(consulting شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارغ 

الحدن الثاني ساحة الح امة 

البيضاء اقامة الح امة بلوك أ 

مكتب 4 - 23222 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6827

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) ( 6 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

خوان كرلوس) )ة)) تفويت الديد)

اندريو)32)حصة اأت اعية من أصل)

مها) )ة)) الديد) لفائدة  حصة  (222

الريدوني بتاريخ)2 )نون29) 222.

خوان كرلوس) )ة)) تفويت الديد)

اندريو)2 )حصة اأت اعية من أصل)

222)حصة لفائدة الديد))ة))مح د)

موني بتاريخ)2 )نون29) 222.

نصيب الطراز) )ة)) تفويت الديد)

 222 حصة اأت اعية من أصل) ( 5

)ة))طارق سلوح) حصة لفائدة الديد)

بتاريخ)6 )سأن29) 222.
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نصيب الطراز) )ة)) تفويت الديد)
 222 حصة اأت اعية من أصل) ( 5
أزهار بلغنو) )ة)) حصة لفائدة الديد)

بتاريخ)6 )سأن29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون29) (32 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 722.
342I

idaraty

ZAOUJAL LONG WAY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger(maroc

ZAOUJAL LONG WAY شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي النهضة 
264 زنقة  2 رقم 2 الطابق 2 رقم 

3 - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ZAOUJAL LONG WAY
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
النهضة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
264)زنقة) 2)رقم)2)الطابق)2)رقم)3 

-)22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: يدرى) بولي ة  الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يدرى  بولي ة  الديد 
الواس) حومة  القدي ة  ال29انص  حي 

22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) يدرى  بولي ة  الديد 
الواس) حومة  القدي ة  ال29انص  حي 

22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248828.
34 I

AT GESTION

SIYARA TETOUAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AT GESTION
 AV(HASSAN(II(N 238 ، 93000،

TETOUAN MAROC
siyara(tetouan شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 527 حي 
القالليين الطابق االر�شي - 23222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32655
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 siyara(: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.tetouan
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق).

حي) (527 (: عنوان املقر االأت اعي)
 23222 (- الطابق االر�شي) القالليين 

تطوان املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 2.522 (: العبوسي) ع ر  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد سعيد بكور):)2.522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العبوسي  ع ر  الديد 
 23222   272 سيدي البهرجري رقم)

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) بكور  سعيد  الديد 
 4 رقم) زنقة) ) الهيبة  اح د  شارع 

23222)تطوان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) العبوسي  ع ر  الديد 
 23222   272 سيدي البهرجري رقم)

تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7228.
342I

SPHERE CONSEILS

أم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SPHERE CONSEILS
 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
أم شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
الفجر، بلوك س إقامة 24 الشقة 
5 الطابق امجل سيدي ال29 نو�شي 

الدار البيضاء املغرب - 24222 الدار 
البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223775

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) يناير) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

تفويت الديد))ة))عبدالغني مهيل)

أصل) من  اأت اعية  حصة  (2.222

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  (22.222

 22 بتاريخ) الحجاج  الزهراء) فاط ة 

يناير) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822278.

343I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

كافي أزوري
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER

CONSEIL SARL

 eme(ETAGE(N°369 Rue(ALLAL 2

 Ben(ABDELLAH(SETTAT 2 eme

 ETAGE(N°369 Rue(ALLAL(Ben

 ABDELLAH(SETTAT، 26000،

Settat(maroc

كافي أزجري شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املدي2ة ف ب 22 الطابق 3 شقة رقم 

2  - 28822 املح دية املغرب .

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6787

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)شتن29) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 3 الطابق) (22 »تجزئة املدي2ة ف ب)

املح دية) (28822 (- ( 2 رقم) شقة 
املنطقة) ( 54 »رقم) إ 4) (« املغرب)

سطات) (26222 (- الصناعية سطات)

املغرب)».



25431 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 5 بتاريخ) بدطات  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 2/ 38 .
344I

SPHERE CONSEILS

أم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

SPHERE CONSEILS
 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
أم شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
ج عنوان مقرها االأت اعي مج ع 
الفجر، بلوك س إقامة 24 الشقة 
5 الطابق امجل سيدي ال29 نو�شي 

الدار البيضاء املغرب - 24222 الدار 
البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223775
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) يناير) 222) (22 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)
»شركة ذات املدؤجلية) إ 4) الوحيد«)

املحدجسة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822278.
345I

MJ MANAGEMENT

طكساس درو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
طكداس سرج

 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

اقامة رياص سالم ب زنقة رقم 422 

بلوك أ طريق الرباط طنجة طنجة 

22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 225 2

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) شتن29) 222) ( 7

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

طكداس سرج.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع جشراء)

العقاقي2.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 422 اقامة رياص سالم ب زنقة رقم)

طنجة) طنجة  الرباط  طريق  أ  بلوك 

22222)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: سريس) لح ام  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

لح ام) (: سريس) لح ام  الديد 

  22 قي تها) حصة  ( 222 سريس)

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سريس  لح ام  الديد 

بكاش) مجاهدين قطعة منصوري) )

22222)طنجة) 52)طنجة) قطعة رقم)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) سريس  لح ام  الديد 

بكاش) مجاهدين قطعة منصوري) )

22222)طنجة) 52)طنجة) قطعة رقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)-.

346I

SPHERE CONSEILS

أم

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SPHERE CONSEILS

 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

أم شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 

الفجر، بلوك س إقامة 24 الشقة 

5 الطابق امجل سيدي ال29 نو�شي 

الدار البيضاء املغرب - 24222 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5242

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) يناير) 222) (22 املؤرخ في)

للشركة) الحا ي  االأت اعي  املقر 

إقامة) س  بلوك  الفجر،) »مج ع  من)

سيدي) امجل  الطابق  (5 الشقة) (24

(- املغرب) البيضاء) الدار  نو�شي  ال29 

إ 4) املغرب«) البيضاء) الدار  (24222

تجزئة) زاك،) الصناعية  »املنطقة 

حريزـ) اجالس  الداحل،) 32 ،أ اعة 

برشيد)-)24222)برشيد املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)445 .

347I

M&A(CONS

 STÉ ANDRÉ CHEVREL

PRIVÉ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

M&A(CONS

حي الجديد بني انصاررالناظور ، 

62222، الناظور املغرب

Sté(André(chevrel(privé شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اجالس 

بوطيب سكتور ب رقم 46  

الناضور - 62222 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 Sté (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.André(chevrel(privé

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سعم التدريس.

اجالس) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

بوطيب سكتور ب رقم)46 )الناضور)

-)62222)الناضور املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد عبد الحق الجرجسي):)342 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديدة لقديم نظرة):)332)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 332 (: الزريوحي) شعيب  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
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الجرجسي) الحق  عبد  الديد 
عنوانه)ا))سجار اغيل امدار بني سيدال)

الناظور)62222)الناظور املغرب.
الديدة لقديم نظرة عنوانه)ا))حي)
الديكتور مدعوس بلوك) 3 بوعرك)

الناظور)62222)الناظور املغرب.
الديد شعيب الزريوحي عنوانه)ا))
سيدال) بني  عي�شى  ع ار  اجالس  سجار 

الناظور)62222)الناظور املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الجرجسي) الحق  عبد  الديد 
عنوانه)ا))سجار اغيل امدار بني سيدال)

الناظور)62222)الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ) 2)سأن29)

 222)تحت رقم)5 45.

348I

CORPORATE AUDIT GROUP

BFF HOLDING
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 22222، 
casablanca(maroc

BFF HOLDING »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 46، شارع 
الزرقطوني، الطابق امجل، رقم 3 ، - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.338 75

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) .:) قرار 
  52 هبة) عل4  املصاسقة  مايلي:)
الديدة) لفائدة  اأت اعية  حصة 
حصة) زينب العراقي الحديني ج52 )
مارية) اآلندة  لفائدة  اأت اعية 
الديد) طرف  من  الحديني  العراقي 

غا ي العراقي الحديني.

قرار رقم)2.:)الذي ينص عل4 مايلي:)

امسا�شي) القانون  صياغة  إعاسة 

للشركة)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الحصص

بند رقم)8:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الرأس ال

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824227.

342I

Afifa(BELHANA

DUNAS PROPERTIES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Afifa(BELHANA

شارع    يناير٬ ع ارة ٲسرار٬1 
الطابق اٲلجل٬ مكتب رقم 3 حي 

الداخلة، 82262، ٲكاسير٬ املغرب

DUNAS PROPERTIES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي س ارت 

أرجب سكول الخاصة قرب اقامة 

بيتي، الحي املح دي - 82282، 

أكاسير، املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

428 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DUNAS PROPERTIES

غرض الشركة بإيجاز):)بيع ج شراء)

العقارات جأ يع الخدمات امخرى.

س ارت) (: عنوان املقر االأت اعي)
اقامة) قرب  الخاصة  سكول  أرجب 
(،82282 (- املح دي) الحي  بيتي،)

أكاسير،)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
الزهراء) فاط ة  الديدة 
بقي ة) حصة  (522 (: أبوالحقوق)

22,22 )سرهم للحصة).
 522 (: الديد مح د سعيد كرم)
حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الزهراء) فاط ة  الديدة 
72،)شارع) أبوالحقوق عنوانه)ا))رقم)
النجاح) حي  الشريف،) علي  موالي 

82242،)أكاسير،)املغرب.
كرم) سعيد  مح د  الديد 
املختار) زنقة  (،46 رقم) عنوانه)ا))
الدو�شي،)املنطقة الدكنية)82222،)

أكاسير،)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الزهراء) فاط ة  الديدة 
72،)شارع) أبوالحقوق عنوانه)ا))رقم)
النجاح) حي  الشريف،) علي  موالي 

82242،)أكاسير،)املغرب.
كرم) سعيد  مح د  الديد 
املختار) زنقة  (،46 رقم) عنوانه)ا))
الدو�شي،)املنطقة الدكنية)82222،)

أكاسير،)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27663 .
352I

AGIN SARL

 REPROGRAMMATION
MUSCULAIRE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL  7

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 REPROGRAMMATION

MUSCULAIRE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 زنقة 

الخليل شفة 2  حدان الرباط - 

2222  الرباط حدان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 56523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 REPROGRAMMATION (:

.MUSCULAIRE

-1إسارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أع ال

-2تديي2 النواسي الرياضية

-3الج باز الوضعي.
زنقة) (6 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- الرباط) حدان  ( 2 شفة) الخليل 

2222 )الرباط حدان املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: أكديم) كوتر  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أكديم  كوتر  الديدة 

 8 7 )أقامة رياض النخيل ش) قطاع)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب.
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جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) أكديم  كوتر  الديدة 
 8 7 )أقامة رياض النخيل ش) قطاع)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22472 .
35 I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SARUS ATLANTIK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب
SARUS ATLANTIK شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 
موريتانيا صندجق ال29يد 2622 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 25 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 SARUS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

. ATLANTIK
أ يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املوظفين) بتوفي2  املتعلقة  االنشطة 
للشركات,)إع ال أي مشرجع لتطوير)
العقارات ب ا في ذلك تشييد أج حيازة)
أج بيع أج تأأي2 أرا�شي أج مداكن أج)
مداحات تجارية أج مكاتب أج فيالت)

,)االستي2اس جالتصدير.

57)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
(- (2622 ال29يد) صندجق  موريتانيا 

42222)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
 Zeki( ÖKSÜZ( :( 1.000 الديد)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد)Zeki(ÖKSÜZ)عنوانه)ا)).)

.).)تركيا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد)Zeki(ÖKSÜZ)عنوانه)ا)).)

.).)تركيا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32562 .

352I

CABINET CONSEIL ACHOURI

 GATEWAY INTEGRATED
LOGISTICS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97
 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
 GATEWAY INTEGRATED

LOGISTICS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 
بياريتزج شارع ليدج إقامة حديقة 
أنفا إم ج لدجر   شقة 24 عين 

سياب الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 6633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) غشت) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 GATEWAY INTEGRATED

.LOGISTICS

تأأي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امل تلكات) أج  العقارات  جتشغيل 

الصناعية امل لوكة أج املؤأرة.
زاجية) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

إقامة) ليدج  شارع  بياريتزج  شارع 

 24 شقة) حديقة أنفا إم ج لدجر) )

 22222 (- البيضاء) الدار  سياب  عين 

الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: رأاء) مصفيوي  عاسل  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 2.222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

رأاء) مصفيوي  عاسل  الديد 

شارع) (22 (، الدار البيضاء) عنوانه)ا))

الدار) (22222 سج ال مي2 سج نور أنفا.)

البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

رأاء) مصفيوي  عاسل  الديد 

شارع) (22 (، الدار البيضاء) عنوانه)ا))

الدار) (22222 سج ال مي2 سج نور أنفا.)

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن29) 222)تحت رقم)723485.

353I

)سويناف بليس ش.م.م

سويناف بليس ش.م.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سويناف بليس ش.م.م

الراشدية 3 بلوك »ب« رقم 

7  العاليا املح دية ، 2 288، 

املح دية املغرب

سويناف بليس ش.م.م شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الراشيدية 

3 بلوك »ب« الرقم 7  العالية 

املح دية - 2 288 املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 432 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) ( 6 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

ابن) بوشعيب  )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (522 االمين)

)ة)) حصة لفائدة الديد) (822 أصل)

نون29) ( 6 بتاريخ) االمين  ابن  غزالن 

.222 

ابن) بوشعيب  )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (322 االمين)

)ة)) حصة لفائدة الديد) (822 أصل)

نون29) ( 6 بتاريخ) االمين  ابن  ايوب 

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2835.

354I

LAYAL CONSULTING

NAIM MAINTENANCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAYAL CONSULTING

 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14 2EME(ETAGE ، 28820،

MOHAMMEDIA MAROC

 NAIM MAINTENANCE



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25434

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 االنارة 

3 الحدنية   العالية - 28822 
املح دية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5527
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 NAIM الوحيد) الشريك  ذات 
رأس الها) مبلغ  (MAINTENANCE
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
الحدنية)   (3 االنارة) (6 اإلأت اعي)
املغرب) املح دية  (28822 (- العالية)
عدم قدرة مدي2 الشركة) (: نتيجة ل)

عل4 الع ل مسباب صحية.
االنارة) (6 ج حدس مقر التصفية ب)
 28822 (- العالية) الحدنية) ) (3

املح دية املغرب.)
ج عين:

ج) نائم  بوشعيب  الديد)ة))
الحدنية)   (3 االنارة) (6 عنوانه)ا))
املغرب) املح دية  (28822 العالية)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2544.
355I

Mustapha(ZAKHNINI 

FMV MAROC GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Mustapha(ZAKHNINI
 BP 125. 62602 RAS(EL(MA
NADOR ، 62602، الناضور 

املغرب
FMV MAROC GROUP شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 5  مج ع 

ابراهيم الخلبل ب ع ارة 5  حي 

مدنانة طنجة - 22222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) يوليوز) 222) (26

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 FMV (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.MAROC GROUP

ال29مجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلوماتية،)تاسيس مواقع االنت2نيت)

ج االعالنات التجارية).

  5 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

  5 مج ع ابراهيم الخلبل ب ع ارة)

طنجة) (22222 (- حي مدنانة طنجة)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد مغنوج مح د):)762)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد ازرقان ابراهيم):)82)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (82 (: سليم) بالل  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد ارأدال مح د):)82)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مح د  مغنوج  الديد 

الناضور) املاء) راس  املدي2ة  تجزئة 

62622)الناضور املغرب.

الديد ازرقان ابراهيم عنوانه)ا))
  24 رقم) زنقة)  ) بالخياري  حي 

طنجة)22222)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) سليم  بالل  الديد 
 228 رقم) الحياة) 2) عين  تجزئة 
الصخي2ات) ( 2252 الصخي2ات)

املغرب.
عنوانه)ا)) مح د  ارأدال  الديد 
  3 رقم) سمشق  زنقة  العلويين  حي 

ت ارة)2252 )الت ارة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ازرقان ابراهيم عنوانه)ا))
  24 رقم) زنقة)  ) بالخياري  حي 

طنجة)22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2427 .

356I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

CAP PREFA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

CAP PREFA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
اللة أس اء إقامة رقم 5  الشقة 

5  الطابق الثالث املدينة الجديدة 
فاس - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.474 3
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (22 2 يونيو) (23 املؤرخ في)
 CAP(شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
  22.222 رأس الها) مبلغ  (PREFA
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع)
اللة أس اء)إقامة رقم)5 )الشقة)5  
الطابق الثالث املدينة الجديدة فاس)
(: ل) نتيجة  املغرب  فاس  (32222 (-
تراكم عجز مهم عل4 الشركة ج بالتا ي)
لم تت كن من تحقيق الهدف الذي)

أسدت من أأله.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
اللة أس اء)إقامة رقم)5 )الشقة)5  
الطابق الثالث املدينة الجديدة فاس)

-)32222)فاس املغرب.)
ج عين:

ج) نع ان  يوسف  الديد)ة))
عنوانه)ا))23)زنقة بني مدكين تجزئة)
سار الدالم الدوي�شي الرباط)72 2  

الرباط املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5268/2.
357I

SYNERGIE EXPERTS

EKINOREV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SYNERGIE EXPERTS
42، زنقة أون أوريس، حي غوتييه 

، 22262، الدار البيضاء املغرب
EKINOREV شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 42 شارع 
أون أوريس ، الطابق الداسس 

، شقة 2  ، غوتييه - 22262 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 2 2 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)أكتوبر) 222)تقرر حل)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
مبلغ) (EKINOREV الوحيد) الشريك 
جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)
أون) شارع  (42 اإلأت اعي) مقرها 
شقة) (، الطابق الداسس) (، أوريس)
الدارالبيضاء) (22262 (- ،)غوتييه) ( 2
عدم جأوس سوق) (: املغرب نتيجة ل)

كاف للشركة.



25435 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ج حدس مقر التصفية ب)42)شارع)
الداسس) الطابق  (، أوريس) أون 
الدار) (22262 (- ،)غوتييه) ( 2 ،)شقة)

البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) تور�شي  في2جنيك  الديد)ة))
الدكتاني) حدن  زنقة  (5 عنوانه)ا))
الدارالبيضاء) (22262 البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823282.
358I

 WORLD ENGINEERING AND CONSULTING

Sarl(au

 WORLD ENGINEERING
AND CONSULTING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 WORLD ENGINEERING AND
CONSULTING(Sarl(au

42، زنقة c تجزئة بن�شي ، 22 26، 
برشيد املغرب

 WORLD ENGINEERING AND
CONSULTING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 42, زنقة 
c تجزئة بن�شي - 22 26 برشيد 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.  375

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) سأن29) 222) في) 2) املؤرخ 
 WORLD ENGINEERING حل)
ذات) شركة  (AND CONSULTING
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  22.222,22 الوحيد مبلغ رأس الها)
 ,42 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي)

22 26)برشيد) c)تجزئة بن�شي)-) زنقة)

املغرب نتيجة ملشاكل صحية لشريك)

الوحيد.

ج عين:

ج) املغزاجي  مح د  الديد)ة))

بن�شي) حي  (C زنقة) (73 عنوانه)ا))

)ة)) برشيد املغرب ك صفي) (26 22

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

 ,42 جفي) سأن29) 222) بتاريخ) 2)

22 26)برشيد) c)تجزئة بن�شي)-) زنقة)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)482 .

352I

)سويناف بليس ش.م.م

سويناف بليس ش.م.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

سويناف بليس ش.م.م

الراشدية 3 بلوك »ب« رقم 

7  العاليا املح دية ، 2 288، 

املح دية املغرب

سويناف بليس ش.م.م شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الراشدية 

3 بلوك »ب« الرقم 7  العالية 

املح دية - 2 288 املح دية املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 432 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)

ابن) الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

االمين غزالن ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2835.

362I

BOURA CONSEILS

إمتياز فير
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI(APPT(N° 3 VN(MEKNES
، 50000، MEKNES(MAROC
إمتياز في2 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 63 
مرأان 2 مكناس - 52222 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42575

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) غشت) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
الواحد) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  (522 الصافي)
الديد) لفائدة  حصة  (522 أصل)
غشت) (27 مح د الصافي بتاريخ) )ة))

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوبر) ( 4 التجارية ب كناس بتاريخ)

 222)تحت رقم)4524.
36 I

fidulimar

BOULMANE NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

BOULMANE NEGOCE شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تكمي 

الجديد تارميكت - 45222 جرزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  783
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BOULMANE NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز):)تاأر.

تكمي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
جرزازات) (45222 (- الجديد تارميكت)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد ابراهيم بوملان):)222)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوملان  ابراهيم  الديد 
 45222 الوحدة) حي  ( 222 رقم)

جرزازات املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بوملان  ابراهيم  الديد 
 45222 الوحدة) حي  ( 222 رقم)

جرزازات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)264 .
362I

LOGIFIN

 CLINIQUE
 MULTIDISCIPLINAIRE DE

TANGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة
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LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 22

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 CLINIQUE

 MULTIDISCIPLINAIRE DE
TANGER شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

املدينة مكان املغرب العربي الطابق 
  2 3 4 5 ج 6 - 22222 طنجة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.   67 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) نون29) 222) (27 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) (3.222.222«
 4.222.222« إ 4) سرهم«) ( 22.222«
حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2622 .
363I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 ANALYT IMPORT EXPORT
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM(HAMMOUTI 4EME  8

 ETAGE(NUMERO 8 BD(IMAM
 GHAZALI(OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
 ANALYT IMPORT EXPORT

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

تجزئة الشرقية لالسكان رقم جأدة 
2  - 62222 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 63 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) يناير) 222) (26 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 ANALYT IMPORT(الشريك الوحيد

مبلغ رأس الها) (EXPORT SARL AU

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222

الشرقية) تجزئة  ع ارة  اإلأت اعي 

 62222 (- ( 2 جأدة) رقم  لالسكان 

جأدة املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

الهدف االأت اعي للشركة).

ع ارة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

(- ( 2 رقم) لالسكان  الشرقية  تجزئة 

62222)جأدة املغرب.)

ج عين:

يشوتي) الرحيم  عبد  الديد)ة))

خالد) بني  كزناية  سجار  عنوانه)ا)) ج 

)ة)) ك صفي) املغرب  جأدة  (62222

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)ع ارة تجزئة الشرقية لالسكان رقم)

2 )جأدة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)234 .

364I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIPALM
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب

RIPALM »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: ع لية 

مدك الليل شارع مح د الداسس 

فيال 33 مكتب رقم 5 باب إغلي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 26327
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5 )نون29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
جالديد) بلواس  كريم  الديد  تعيين 
طارق براسة العزيزي مدي2ان شريكان)

ملدة غي2 محدسة
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)
فرسي جمنفصل جبدجن أي قيوس لكل)
من الديد كريم بلواس جالديد طارق)

براسة العزيزي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
ج) ( 3 املاسة) تعديل  عل4  املوافقة 

تحديث النظام االسا�شي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32624 .
365I

BOURA CONSEILS

ينور هيرمانوس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI(APPT(N° 3 VN(MEKNES
، 50000، MEKNES(MAROC

ينور هي2مانوس شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 225 
الشقة 5 الطابق 2 الوفاء   ج 2 
مكناس - 52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 283
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

يوسف) )ة)) الديد) تفويت 

حصة اأت اعية من) (522 االسري�شي)

)ة)) حصة لفائدة الديد) (522 أصل)

نون29) (25 نورالدين عبداالجي بتاريخ)

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون29) (24 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5245.

366I

خ29ة الشرق

FOOD ANVERS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

خ29ة الشرق

42 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 42 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 622، بركان 

املغرب

FOOD ANVERS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 

 2 تجزئة رياض الدعيدية شارع 

الحدن االجل صندجق ال29يد 222 

بركان - 63322 بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.762 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (FOOD ANVERS حل)

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم)

شارع) الدعيدية  رياض  تجزئة  (2 

 222 ال29يد) صندجق  االجل  الحدن 

بركان املغرب نتيجة) (63322 (- بركان)

للعدم توفر الشركة عل4 االمكانيات)

املالية الك ال النشاط.
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ج عين:
ج) الدنو�شي  الخثي2  الديد)ة))
رياض) تجزئة  رقم) 2) عنوانه)ا))
االجل) الحدن  شارع  الدعيدية 
 63322 بركان) (222 ال29يد) صندجق 

بركان املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
رقم) جفي  نون29) 222) ( 2 بتاريخ)
شارع) الدعيدية  رياض  تجزئة  (2 
 222 ال29يد) صندجق  االجل  الحدن 

بركان)-)63322)بركان املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 722/222.

367I

NT FINANCE

 SMART EDUCATION &
TRAINING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC
 SMART(EDUCATION &

TRAINING شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الرياض تجزئة املدي2ة تجزئة ف.ب 

2  الطابق التالث املكتب 7 - 
28832 املح دية املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.252 2
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع الرياض تجزئة املدي2ة تجزئة)
(- (7 الطابق التالث املكتب) ( 2 ف.ب)
28832)املح دية املغرب«)إ 4)»شارع)
الرياض تجزئة املدي2ة تجزئة ف.ب)
2 )الطابق التاني املكتب)3)-)28832 

املح دية املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ باملح دية   االبتدائية 
 28)سأن29) 222)تحت رقم)2542.

368I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

JANNA PARADISE جنة براديز
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

22 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 22222، طنجة املغرب

 JANNA PARADISE أنة براسيز
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22، شارع 
يوسف ابن تاشفين ، اقامة املنارة ، 
الطابق الداسس ، رقم 85 - 22222 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 22867

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) ( .222.222«
  . 22.222« إ 4) سرهم«) ( 22.222«
حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248762.
362I

ste(ovada

STE AGRICULTURE FAIK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar

 av(tayeb(guennad ، 35100،
guercif(maroc

STE AGRICULTURE FAIK شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
معرجف اجالس عي�شى املعاريف ملريجة 
أرسيف - 22 35 أرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AGRICULTURE FAIK
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفالحية)
االشغال املختلفة

اشغال الغابات جالغرس.
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
معرجف اجالس عي�شى املعاريف ملريجة)
أرسيف)-)22 35)أرسيف املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد يونس فائق):)222. )حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد يونس فائق عنوانه)ا))مركز)
أرسيف) (35 22 أرسيف) ملريجة 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد يونس فائق عنوانه)ا))مركز)
أرسيف) (35 22 أرسيف) ملريجة 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم) 222/222 .

372I

fiduciaire(belamine

 REDOUANE GOODS
TRANSPORTS AGENCY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fiduciaire(belamine

 appt 3 imm 10 rue(a(avenue(des

 far(vn(meknes(meknes، 50000،

meknes(maroc

 REDOUANE GOODS

TRANSPORTS AGENCY شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 88 

تجزئة الدعديين البداتين مكناس 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5477 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  ماي) 222) (24

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 REDOUANE GOODS (:

.TRANSPORTS AGENCY

غرض الشركة بإيجاز):)بيع قطاع)

الغيار

نقل املدتخدمين لحداب الغي2

جسيط.
 88 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)

مكناس) البداتين  الدعديين  تجزئة 

52222)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: افتيس) سكينة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: افتيس) رضوان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
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جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة سكينة افتيس عنوانه)ا))
رقم)6 )ع ارة)2)بلوك)2)زنقة شعيب)
 52222 الدكا ي حي الدعاسة مكناس)

مكناس املغرب.
الديد رضوان افتيس عنوانه)ا))
البداتين) الدعديين  تجزئة  (88 رقم)

52222)مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة سكينة افتيس عنوانه)ا))
رقم)6 )ع ارة)2)بلوك)2)زنقة شعيب)

الدكا ي)52222)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (24 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5262.
37 I

لوكدر للحدابات

EL ASSIB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

لوكدر للحدابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، جأدة املغرب
EL ASSIB شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

6  غشت حي الحدنية رقم 38 - 
62222 جأدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5263
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) شتن29) 222) (27 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
العزيز) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
اأت اعية) حصة  (522 العاصيب)
حصة لفائدة الديد) (522 من أصل)
شتن29) (27 بتاريخ) اح د الع ري  )ة))

.222 
الع ري) خالد  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
اح د) )ة)) حصة لفائدة الديد) (522

الع ري بتاريخ)27)شتن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (22 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم) 623/222.

372I

TOULIN TRADING

TOULIN TRADING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TOULIN TRADING

26 شارع مرس الدلطان ، 22226، 

الدارالبيضاء املغرب

TOULIN TRADING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 

شارع مرس الدلطان - 22226 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42 55

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر) أكتوبر) 222) في) 3) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 TOULIN الوحيد) الشريك  ذات 

 82.222 رأس الها) مبلغ  (TRADING

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

 22226 (- شارع مرس الدلطان) (26

الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق االهداف.

 26 ب) التصفية  مقر  حدس  ج 

 22226 (- الدلطان) مرس  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.)

ج عين:

الديد)ة))س ي2 بارازي ج عنوانه)ا))

 22222  .3 ملياء،الطابق) 5 ،تجزئة 

)ة)) ك صفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82323.
373I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GABAA HOLDING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب
GABAA HOLDING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الداسس، ع لية مدك الليل 
فيال 33 مكتب رقم 2  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 242
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GABAA HOLDING
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
جالقابضة) جاإلسارة  االستشارات 

جاستث ارات امسهم.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مح د الداسس،)ع لية مدك الليل)
 42222 (- ( 2 رقم) مكتب  (33 فيال)

مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: الديد مح د أواس ساسي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 Ely(Michel(RUIMY(:(500(الديد

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

ساسي) أواس  مح د  الديد 
الجلنار) إقامة  (8 قطاع) عنوانه)ا))
شارع الدلب حي الرياض) الشقة س7)

2222 )الرباط املغرب.
 Ely( Michel( RUIMY الديد)
  2 رقم) فيال  تافراطة  عنوانه)ا))
مراكش) (42222 الش ا ي) النخيل 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد كريم بلواس عنوانه)ا))شارع)
  2 ا) فيال  ( 3 كلم) الداسس  مح د 
  2222 املنزه الصخي2ات) (22 انديكو)

ت ارة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32558 .

374I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الداقية)

الح راء

S.F.S.S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الداقية الح راء

صندجق ال29يد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

S.F.S.S شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الوفاق 
F2/222 رقم  4  العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24443
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (22 8 ماي) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
.S.F.S.S(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.SECURITE
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- العيون) رقم) 4 ) (F2/222 الوفاق)

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد الطاهر لوبات):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد موالي هشام لوبات):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لوبات  الطاهر  الديد 
اجسي) زنقة  (727 تجزئة) القدس  حي 
ك ال العيون)72222)العيون املغرب.
لوبات) هشام  موالي  الديد 
 22 رقم) سركاج  بن  زنقة  عنوانه)ا))

الد ارة)72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) لوبات  الطاهر  الديد 
اجسي) زنقة  (727 تجزئة) القدس  حي 
ك ال العيون)72222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ( 7 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

8 22)تحت رقم) 232/222 .

375I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SUD HOWS DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
 SUD HOWS DISTRIBUTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
 ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 228 

بلوك ا تجزئة ياس ينة ايت ملول - 

82222 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2382 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يناير) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 SUD (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HOWS DISTRIBUTION

ج) مقهى  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم.
عنوان املقر االأت اعي):)رقم)228 

(- بلوك ا تجزئة ياس ينة ايت ملول)

82222)ايت ملول املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: يوسف) برايش  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوسف  برايش  الديد 
5)حي املح دي) 6 )زنقة) )بلوك) رقم)

اكاسير)82222)اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) يوسف  برايش  الديد 
5)حي املح دي) 6 )زنقة) )بلوك) رقم)

اكاسير)82222)اكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

 222)تحت رقم)6 5 .

376I

خ29ة الشرق

DIMMOCAP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

خ29ة الشرق
42 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 42 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 622، بركان 

املغرب
DIMMOCAP شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 طريق 
جأدة حي الداخلة بركان - 63322 

بركان املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 42

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)23)سأن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»28)طريق جأدة حي الداخلة بركان)
إ 4)»املكتب) 63322)بركان املغرب«) (-
رقم)4)املتواأد بالطابق الرابع طريق)
جأدة تجزئة الفتح رقم)22)حي الدالم)

بركان)-)63322)بركان املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 726/222.

377I

EURO ADVISORY

COMPTOIR BARRAKI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EURO ADVISORY
 Rue(Général(Ameziane(Bur. ,82
 N°2 - 1èr(Etage ، 26050، Nador

Maroc
 COMPTOIR BARRAKI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  8 شارع 
موالي املهدي العرجي - 62552 

الناظور امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232 7

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COMPTOIR BARRAKI SARL
غرض الشركة بإيجاز):)استي2اس ج)

تصدير
الج لة) جشبه  الج لة  تجارة 

جالتجزئة
أع ال مختلفة.

عنوان املقر االأت اعي):) 8)شارع)
 62552 (- العرجي) املهدي  موالي 

الناظور امل لكة املغربية.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (342 (: ال29اقي) بدر  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
حصة) (332 (: الديد أواس ال29اقي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
حصة) (332 (: الديد أنس ال29اقي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ال29اقي  بدر  الديد 
الناظور) العرجي  املدي2ة  شارع  (53

62552)العرجي امل لكة املغربية.
عنوانه)ا)) ال29اقي  أواس  الديد 
شارع املدي2ة رقم)53)العرجي الناظور)

62552)العرجي امل لكة املغربية.
عنوانه)ا)) ال29اقي  أنس  الديد 
العرجي) الخضراء) املدي2ة  شارع  (53
امل لكة) العرجي  (62552 الناظور)

املغربية.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)) ال29اقي  بدر  الديد 
الناظور) العرجي  املدي2ة  شارع  (53

62552)العرجي امل لكة املغربية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ) 2)سأن29)

 222)تحت رقم) 452.
378I

سوأيدتيو ليكدوس

USRA CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

سوأيدتيو ليكدوس
زنقة اح د املنصور الدهبي رقم   ، 

22222، العرائش املغرب
USRA CAR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
تطفت رقم 72  القصر الكبي2 - 

52 22 القصر الكبي2 املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6523

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
القصر) ( 72 رقم) تطفت  »طريق 
الكبي2) القصر  (22 52 (- الكبي2)
 44 رقم) تجزئة كنزة) ) (« إ 4) املغرب«)
العرائش)-)22222)العرائش املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم)478 .
372I

VUE D’EXPERTS

 EMPREINTE BLM
IMMOBILIER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 EMPREINTE BLM IMMOBILIER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 55 شارع 

الزرقطوني، فضاء الزرقطوني، 
الطابق امجل - 22322 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52536 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (27
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.EMPREINTE BLM IMMOBILIER

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري.

55)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
الزرقطوني،) فضاء) الزرقطوني،)
الطابق امجل)-)22322)الدار البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
334)حصة) (: الديد بوزيد سعيد)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 333 (: لعرج�شي) سعيد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد مخلص يونس):)333)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعيد  بوزيد  الديد 
 27 82 النواصر) السحابات  سجار 

الدارالبيضاء)املغرب.
لعرج�شي) سعيد  الديد 
 27 82 اعرابة سار بوعزة) عنوانه)ا))

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) يونس  مخلص  الديد 
ع ارة)22)شقة)2 )طابق)2)م س) )ب)
فضاأت املحيط أجالس عزجزالنواصر)

82 27)الدارالبيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) يونس  مخلص  الديد 
ع ارة)22)شقة)2 )طابق)2)م س) )ب)
فضاأت املحيط أجالس عزجزالنواصر)

82 27)الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823257.
382I

STE WARDIA FK SARL

وردية ف ك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE WARDIA FK SARL
42 الكراج عل4 الي ين ، تجزئة رهام 

أبي الجعد .، 25262، أبي الجعد 
املغرب

جرسية ف ك شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 42  كراج 
عل4 الي ين تجزئة رهام أبي الجعد - 

25262 أبي الجعد املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55 
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
جرسية) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

ف ك.
بيع مواس) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفخار.
عنوان املقر االأت اعي):)42 )كراج)
(- عل4 الي ين تجزئة رهام أبي الجعد)

25262)أبي الجعد املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  4.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة سهام الح داني عنوانه)ا))

سجار أيت الحفيان بني بتاج أبي الجعد)

25262)أبي الجعد املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الح داني) يوسف  الديد 

عنوانه)ا))42 )تجزئة رهام أبي الجعد)

25262)أبي الجعد املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) الجعد  بابي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)26 .

38 I

2A SOLUTIONS

LE DISH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2A SOLUTIONS

 Rue(liberte(appt 3 N°5 ، 20550،

CASABLANCA MAROC

LE DISH شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 Rue  2 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 Liberté, 3ème(étage, Appt

 5 - Casablanca(CASABLANCA

20550 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4 677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 LE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DISH
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(: بإيجاز) الشركة  غرض 
.TRAITEUR

  2 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 Rue( Liberté,( 3ème( étage,( Appt
 5( -( Casablanca( CASABLANCA
.22552 CASABLANCA MAROC

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

 YASSIR( MAROC( : الشركة)
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
 YASSIR MAROC الشركة)
 AVENUE 2MARS  2 عنوانه)ا))
.22552 CASABLANCA MAROC

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

 MOHAMED AZIZ الديد)
 BD JAOUHARI TISSAFI)عنوانه)ا))
 MOHAMED 6 ABRAJ ALFIDA
22552 CASABLANCA MAROC

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822742.
382I

مكتب مو�شى رشيد

ATTAR HAUTE TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�شى رشيد
ع ارة   شقة    زنقة الصويرة 

شارع مح د الخامس م ج ، 52222، 
مكناس املغرب

ATTAR HAUTE TRAV شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

موأوس في سجار اجالس علي عين كرمة 
مكناس - 52223 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ATTAR(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.HAUTE TRAV
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال البناء)جام شغال املتنوعة.
محل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
موأوس في سجار اجالس علي عين كرمة)

مكناس)-)52223)مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: مح د) العطار  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مح د  العطار  الديد 
سجار اجالس علي عين كرمة جاس الرمان)

عين أ عة)52223)مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) مح د  العطار  الديد 
سجار اجالس علي عين كرمة جاس الرمان)

عين أ عة)52223)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5 52.
383I

SIMPLCOMPT CONSULTING

 KLMG CONSULTING &
LEARNING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع عالل الفا�شي ع ارة 2  شقة 

رقم 2 حي سين مراكش ، 42227، 

مراكش املغرب

 KLMG(CONSULTING &

LEARNING شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

مدلم تجزئة بوكارشقة رقم 4  

الطابق التالث - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 KLMG(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.CONSULTING(&(LEARNING

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات جالتكوين

سراسة املشاريع

تنظيم الندجات جاللقاءات.
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

  4 رقم) بوكارشقة  تجزئة  مدلم 

مراكش) (42222 (- التالث) الطابق 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (52 (: ربو) ربه  مني2  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

52)حصة) (: الديد مصطفي زهي2)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ربو  ربه  مني2  الديد 
 42222 رقم) 24  الح راء) تجزئة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) زهي2  مصطفي  الديد 
الطابق) (4 ع ارة غ شقة) (3 تاشفين)
مراكش) (42222 االزسهار) االجل 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ربو  ربه  مني2  الديد 
 42222 رقم) 24  الح راء) تجزئة 

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32322 .

384I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

BASF MAROC
إعالن متعدس القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,82
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca(maroc

BASF MAROC »شركة املداه ة«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم  ، 

مج وعة أ ، الع ارة »س« إفوار3، 
الطابق الثاني - مارينا الدار البيضاء 
رقم  ، مج وعة أ ، الع ارة »س« 

إفوار3، الطابق الثاني - مارينا الدار 
البيضاء 22372 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4224 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5 )أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) بالرغم  الشركة  است رارنشاط 

خدارة ثالث أرباع الرأس ال)
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
اليوأد أي تعديل في النظام االسا�شي)

للشركة.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)26 823.

385I

fiduciaire(dar(dmana

 SOCIETE COMPTOIR
NORD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاجيين سرب الدرعاجيين 

رقم 2  جزان حي الدرعاجيين سرب 
الدرعاجيين رقم 2  جزان، 6222 ، 

جزان املغرب
 SOCIETE COMPTOIR NORD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : بحي 
العدير تجزئة النهضة   رقم 62 

جزان - 6222  جزان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.672

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
28)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
 SOCIETE COMPTOIR NORD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
رأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) جعنوان  سرهم  (222.222
اإلأت اعي بحي العدير تجزئة النهضة)
جزان) ( 6222 (- جزان) (62 رقم) ( 
املعامالت) النعدم  نتيجة  املغرب 
جسخل الشركة م ا حال سجن است رار)

تغطية مصاريفها..
ج عين:

ج) بوسي  الحق  عبد  الديد)ة))
بحي العدير تجزئة النهضة) عنوانه)ا))
 )رقم)62)جزان)6222 )جزان املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بحي) جفي  سأن29) 222) (28 بتاريخ)
العدير تجزئة النهضة) )رقم)62)جزان)

-)6222 )جزان املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) ( 7 بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)3427.

386I

ائت انية بيان حنان

 NOUR EL KHALIL EL

MOKHTARIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ائت انية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املدتوسع 

البلدي رقم 47  مراكش ، 42222، 

مراكش مراكش

 NOUR EL KHALIL EL

MOKHTARIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ضبا�شي 

سرب الجديد رقم 22  - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5774 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) ( 3 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 NOUR EL KHALIL(الشريك الوحيد

رأس الها) مبلغ  (EL MOKHTARIA

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222

اإلأت اعي ضبا�شي سرب الجديد رقم)

22 )-)42222)مراكش املغرب نتيجة)

ل):)عدم االشتغال باملحل.

ج حدس مقر التصفية ب ضبا�شي)

مراكش) ( 22 رقم) الجديد  سرب 

املغرب)42222)مراكش املغرب.)

ج عين:

ج) الحر  الص د  عبد  الديد)ة))

ضبا�شي سرب الجديد رقم) عنوانه)ا))

22  42222)مراكش املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)ضبا�شي)

سرب الجديد رقم)22  

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32622 .

387I

مكتب مو�شى رشيد

 ANWAR CONSTRUCTION
ET NEGOCE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�شى رشيد

ع ارة   شقة    زنقة الصويرة 

شارع مح د الخامس م ج ، 52222، 

مكناس املغرب

 ANWAR CONSTRUCTION ET

NEGOCE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

موأوس في سجار جالس علي املهدي عين 

كرمة - 52223 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 ANWAR CONSTRUCTION ET

. NEGOCE
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال البناء)ج االشغال املختلفة.

محل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

موأوس في سجار جالس علي املهدي عين)

كرمة)-)52223)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

222. )حصة) (: الديد انوار زجين)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زجين  انوار  الديد 

 52223 املهدي عين كرمة) جلد  سجار 

مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) زجين  انوار  الديد 

 52223 املهدي عين كرمة) جلد  سجار 

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (23 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)7 52.

388I

zeya

SEA ARCHITECTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zeya

 appt 16 imm(b(rce(hannassi(N°8

 rue(ahmed(chbihi(av(des(far(fes

، 30000، fes(maroc

sea(architecte شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االر�شي تجزئة رياض الياس ين   

تجزئة س 55 طريق عين الشقف 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67522
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  أبريل) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 sea (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.architecte

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املع ارية.

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الياس ين)   رياض  تجزئة  االر�شي 

الشقف) عين  طريق  (55 س) تجزئة 

فاس)-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: س ية) العلوي  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة العلوي س ية عنوانه)ا))

العزيز) عبد  زنقة  أمي ة  إقامة  ( 7

32222)فاس) 4)-فاس) بوطالب شقة)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة العلوي س ية عنوانه)ا))

العزيز) عبد  زنقة  أمي ة  إقامة  ( 7

32222)فاس) 4)-فاس) بوطالب شقة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)2287.

382I

مكتب مو�شى رشيد

ALIANE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب مو�شى رشيد
ع ارة   شقة    زنقة الصويرة 

شارع مح د الخامس م ج ، 52222، 
مكناس املغرب

ALIANE شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24  
مج وعة 8 ب م ع مكناس - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5485 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALIANE
تاأر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعجنات الغذائية بالتقديط.
  24 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مج وعة)8)ب م ع مكناس)-)52222 

مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
بوايكدارن) الرحيم  عبد  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (522 (:

للحصة.
 522 (: أبوهاشم) حنان  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
بوايكدارن) الرحيم  عبد  الديد 
5)زنقة غينيا م ج مكناس) عنوانه)ا))

52222)مكناس املغرب.

الديدة حنان أبوهاشم عنوانه)ا))
ع ارة سال)2)شقة)5)اقامة املنار)2)م)

ج مكناس)52222)مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
بوايكدارن) الرحيم  عبد  الديد 
5)زنقة غينيا م ج مكناس) عنوانه)ا))

52222)مكناس املغرب
الديدة حنان أبوهاشم عنوانه)ا))
ع ارة سال)2)شقة)5)اقامة املنار)2)م)

ج مكناس)52222)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)4 52.
322I

CSN MAROC

اوراي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

اجراي شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سوق 
االربعاء توبقال بلدية توبقال قياسة 

اجزيوا 73 83 تارجسانت املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)اجراي).

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مختلفة أج البناء

تاأر
إسارة ع ليات الخدمات التجارية..
سوق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
بلدية توبقال قياسة) توبقال  االربعاء)

اجزيوا)73 83)تارجسانت املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
222. )حصة) (: الديد رشيد ابال)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد رشيد ابال عنوانه)ا))سجار)
تارجسانت) (83 75 توبقال) تكت2ت 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد رشيد ابال عنوانه)ا))سجار)
تارجسانت) (83 75 توبقال) تكت2ت 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) بتارجسانت  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)22 2.
32 I

امستاس مني2 العزجزي اإلسري�شي

RAYAN COMMERCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

امستاس مني2 العزجزي اإلسري�شي
تجزئة الت د اني شارع اح د 

الحريزي اق ة باريس 6 الطابق امجل 
رقم  2 تطوان ، 23222، تطوان 

املغرب
RAYAN COMMERCE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي العباس رقم 2  اقليم تطوان 
- 23222 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 43 7
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
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سليلة ارقراقن) )ة)) تفويت الديد)
  22 حصة اأت اعية من أصل) (22
مصطفى) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

رياض بتاريخ)28)نون29) 222.
أح د ابجطور) )ة)) تفويت الديد)
  22 حصة اأت اعية من أصل) (32
مصطفى) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

رياض بتاريخ)28)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)5 36.
322I

مدتامنة شامة

MAT VT.HG.PD.MS.
NADOR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مدتامنة شامة
شارع املدي2ة رقم 42  الطابق االجل 

الناظور شارع املدي2ة رقم 42  
الطابق االجل الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
 MAT VT.HG.PD.MS.NADOR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املدي2ة 42  الطابق االجل الناظور - 

62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 MAT (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.VT.HG.PD.MS.NADOR
غرض الشركة بإيجاز):)الحضانة.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- الطابق االجل الناظور) ( 42 املدي2ة)

62222)الناظور املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
222. )حصة) (: الديدة براق ليل4)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  22222 (: ليل4) براق  الديدة 

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة ليل4 براق عنوانه)ا))زنقة)
 62222 الناظور) (23 رقم) مراكش 

الناظور املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة ليل4 براق عنوانه)ا))زنقة)
 62222 الناظور) (23 رقم) مراكش 

الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)4582.
323I

VUE D’EXPERTS

 ESTETICA NUEVAS
TECHNOLOGIAS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تغيي2 نشاط الشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 ESTETICA NUEVAS

TECHNOLOGIAS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 232. شارع 
ابراهيم الرجساني الطابق الرابع 

الرقم 22 - 22332 الدارالبيضاء 
املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.423553

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) نون29) 222) املؤرخ في)  )
بيع) »شراء) من) الشركة  نشاط 
معدات طبية«)إ 4)»)استي2اس جتصدير)
جتوزيع امأهزة الطبية،)مدتحضرات)

التج يل جاملك الت الغذائية«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82422.

324I

ETS(BEN(aaouinate 

PARA DOUKKALA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ETS(BEN(aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
PARA DOUKKALA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 528 حي 
النهضة الزمامرة - 24222 الزمامرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 522

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
مبلغ رأس الها) (PARA DOUKKALA
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
حي النهضة الزمامرة) (528 اإلأت اعي)
(: 24222)الزمامرة املغرب نتيجة ل) (-

توقيف النشاط.
528)حي) ج حدس مقر التصفية ب)
الزمامرة) (24222 (- النهضة الزمامرة)

املغرب.)
ج عين:

عبد املجيد بن الح4 ج) الديد)ة))
527)زنقة حي النهضة) عنوانه)ا))رقم)
املغرب) الزمامرة  (24222 الزمامرة)

ك صفي))ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)528)حي)

النهضة الزمامرة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) بنور  بديدي  االبتدائية 

نون29) 222)تحت رقم)4228.

325I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

GO MULTIMÉDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

GO MULTIMÉDIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة، 47 

، شارع حدن الثاني طابق 2 رقم 5 - 

22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2274 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 GO (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. MULTIMÉDIA

صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امللتي يديا.
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شراء)جبيع جتوزيع جتج يع جتركيب)

الوسائط) جنشاط  الحاسب  شبكات 

املتعدسة.

خدمة صيانة منزلية للوسائط) (-

املتعدسة

 .IPTV(،(موقع)،)إنت2نت(-

اإلنت2نت.) ع29  الدعاية  أع ال  (-

جالتجارة) اإلنت2نت  خدمات  تقديم 

الوسائط) جخدمات  اإللكت2جنية 

املتعدسة.

جالتعاقد) عام  بشكل  املتاأرة  (-

جالبيع) من الباطن جالتوزيع جالشراء)

مي) جالتصدير  جاالستي2اس  جالت ثيل 

ماسة أج سلعة.

-)التدريب بين الشركات أج في إطار)

عقوس محدسة مع

)مؤسدات اقتصاسية مختلفة.)

-)استي2اس ج تصدير

-)تقديم املشورة لألفراس جالشركات)

جاإلسارات جاملنظ ات بكافة أشكالها)

بالوسائط) املتعلقة  الخدمات  جكافة 

املتعدسة

الع ليات) أ يع  (، عام) بشكل  (-

أج) املالية  أج  التجارية  أج  الصناعية 

املنقولة أج العقارية املرتبطة بشكل)

بامنشطة) مباشر  غي2  أج  مباشر 

املذكورة أعاله أج التي من املحت ل أن)

تعزز تطوير الشركة.).

طنجة،) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
47)،)شارع حدن الثاني طابق)2)رقم)

5)-)22222)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  22 (: نديم) بوحدين  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد بوحدين نديم عنوانه)ا))

فيلوربان) (62 22 سيكارت) شارع  ( 

22 62)فيلوربان فرندا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بوحدين نديم عنوانه)ا))
فيلوربان) (62 22 سيكارت) شارع  ( 

22 62)فيلوربان فرندا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248882.
326I

ANINI(HASSAN(COMPTABLE(AGREE-(PP

MINEBITRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ANINI HASSAN COMPTABLE
AGREE- PP

 N° 02 SOCOMA -A- ASEKJOUR
 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

MINEBITRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 7 

الطابق الدفلي صوكوما أسكجور 
مراكش - 52 42 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  2623
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (26 املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 MINEBITRANS الوحيد) الشريك 
مبلغ رأس الها)2.222 )سرهم جعنوان)
الطابق) (7 2 اإلأت اعي) مقرها 
مراكش) أسكجور  صوكوما  الدفلي 
(: مراكش املغرب نتيجة ل) (42 52 (-

عدم إمكانية تحقيق غرض الشركة.
 7 2 ب) التصفية  مقر  حدس  ج 
أسكجور) صوكوما  الدفلي  الطابق 

مراكش)-)52 42)مراكش املغرب.)
ج عين:

علي أزاجي ج عنوانه)ا)) الديد)ة))
قصر مجران الج اعة القرجية حدية)
الرشيدية) (52452 الرشيدية) ألنيف 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس جالوثائق)
املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32553 .
327I

STE GESTAC SUD SARL

CESAR BIT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
CESAR BIT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 563 
مدي2ة   حرف ا - 42222 مراكش 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44822

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
جليد) مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

التجاني ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32652 .
328I

مكتب مو�شى رشيد

MEHDI HAUTE TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�شى رشيد
ع ارة   شقة    زنقة الصويرة 

شارع مح د الخامس م ج ، 52222، 
مكناس املغرب

MEHDI HAUTE TRAV شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
موأوس بدجار جلد رح ون عين كرمة 

جاس الرمان عين أ عة مكناس - 
52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. MEHDI HAUTE TRAV
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أشغال) مقاجل  الدباكة,) أشغال 

مختلفة).
محل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
موأوس بدجار جلد رح ون عين كرمة)
(- مكناس) أ عة  عين  الرمان  جاس 

52222)مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: رح ون) املهدي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رح ون  املهدي  الديد 
عين كرمة جاس الرمان مكناس)52222 

مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) رح ون  املهدي  الديد 
عين كرمة جاس الرمان مكناس)52222 

مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)6 52.
322I
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FLASH ECONOMIE

DIGITALIZM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DIGITALIZM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 47  شارع 
املقاجمة اقامة افا الطابق 2 الشقة 
22 - 22222 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 266 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) مارس) 222) (3 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DIGITALIZM
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أسجات) جتطوير  ال29مجة  جتنفيذ 

تكنولوأيا املعلومات
مشت2يات التجارة اإللكت2جنية)

تكنولوأيا) معدات  أ يع  جبيع 
املعلومات.

عنوان املقر االأت اعي):)47 )شارع)
الشقة) (2 املقاجمة اقامة افا الطابق)

22)-)22222)الدار البيضاء)املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  22 (: ص يلي) الحدن  الديد 

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد الحدن ص يلي عنوانه)ا))
طريق) الخطيب  إبن  شارع  ( 2 رقم)

اي وزار)32222)فاس املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الحدن ص يلي عنوانه)ا))
طريق) الخطيب  إبن  شارع  ( 2 رقم)

اي وزار)32222)فاس املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)25232.
422I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE F.H.S 
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE F.H.S 
CONSTRUCTION SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي   شارع 

عبيدة بن الجراح شقة رقم 3 ع ارة 
  اقامة حرية املدينة الجديدة فاس 

- 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72522
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE F.H.S CONSTRUCTION

.SARL
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

شارع) ( (: عنوان املقر االأت اعي)
عبيدة بن الجراح شقة رقم)3)ع ارة)
 )اقامة حرية املدينة الجديدة فاس)-)

32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 2.522 (: بوغالب) فوزية  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
(: بوغالب) الرحيم  عبد  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (2.522

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة فوزية بوغالب عنوانه)ا))
 )شارع عبيدة بن الجراح شقة رقم)3 
ع ارة) )اقامة حرية املدينة الجديدة)

فاس)32222)فاس املغرب.
بوغالب) الرحيم  عبد  الديد 
عنوانه)ا))الداملية)22)زنقة)34)ع)7  
الدار) (22222 الدار البيضاء) (5 شقة)

البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة فوزية بوغالب عنوانه)ا))
 )شارع عبيدة بن الجراح شقة رقم)3 
ع ارة) )اقامة حرية املدينة الجديدة)

فاس)32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5423.
42 I

فيكاميد

STE SUPER SHINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم   

، 23222، تطوان املغرب
 STE SUPER SHINE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي عين خباز 

تجزئة مو�شى شارع جاس سرعة الطابق 
الثالث رقم 23 - 23222 تطوان .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223  

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تحويل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)
»شركة ذات املدؤجلية) إ 4) الوحيد«)

املحدجسة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7252.

422I

SOUHAL CONSULTING

 STE HOMES CAPITAL
INVEST

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE HOMES CAPITAL INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 
موالي عبد هللا اقامة انس ماأوريل 

الشقة رقم 3  - 42222 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62322
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (22 6 أبريل) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))مح د الشباني)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (352
خالد) )ة)) حصة لفائدة الديد) (352

الشباني بتاريخ)2 )أبريل)6 22.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

6 22)تحت رقم)82827.

423I
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ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

MAFA NETS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
MAFA NETS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العركوب رقم  7724-2 - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 MAFA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

. NETS
أ يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جتركيب) بدراسة  املتعلقة  أع ال 
الضوئية) املياف  شبكات  جصيانة 

الكهربائية جشبكات االتصاالت.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 73222 (- (01-7724 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: منفرس) ياسين  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) منفرس  ياسين  الديد 
 VN IJMUIDENKROMME   272
 MIJDRECHTSTRAAT  7 22 35

.PAYS BAS BAYS BAS
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) منفرس  ياسين  الديد 
 VN IJMUIDENKROMME   272
 MIJDRECHTSTRAAT  7 22 35

PAYS BAS BAYS BAS
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 28 .

424I

fidexpertise

 COMPAGNIE MAROCAINE
 DE PRODUITS

 ALIMENTAIRES ET
CONDIMENTS CMPAC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fidexpertise
3  زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 2  معارف الدارالبيضاء. ، 
22222، الدارالبيضاء. املغرب

 COMPAGNIE MAROCAINE DE
 PRODUITS ALIMENTAIRES ET
CONDIMENTS CMPAC شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 
القصر الطابق الخامس رقم 2  
املعاريف الدارالبيضاء - 22332 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42 747
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (22 2 يناير) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 COMPAGNIE MAROCAINE DE

 PRODUITS ALIMENTAIRES ET

.CONDIMENTS CMPAC

غرض الشركة بإيجاز):)تاأر.

زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االأت اعي)

  2 رقم) الخامس  الطابق  القصر 

 22332 (- الدارالبيضاء) املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22سنة سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 422 (: الناجح) إي ان  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد حدن علوي مذغري):)622 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

نقدية) (: الناجح) إي ان  الديدة 

بقي ة)22 )سرهم.

(: مذغري) علوي  حدن  الديد 

نقدية بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الناجح  إي ان  الديدة 

اقامة رياض الفتوح ع ارة س شقة)

البيضاء) (22332 البيضاء) ب  ع  ( 6

املغرب.

مذغري) علوي  حدن  الديد 

22 )زنقة ابراهيم النخعي) عنوانه)ا))

البيضاء) املعاريف  ( 4 شقة) (5 ط)

22332)البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الناجح  إي ان  الديدة 

اقامة رياض الفتوح ع ارة س شقة)

البيضاء) (22332 البيضاء) ب  ع  ( 6

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2 22)تحت رقم)-.

425I

CONSULTATION ET SERVICES

EL OUAFI ALUMINIUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
EL OUAFI ALUMINIUM شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
رح اني رقم 4  سيدي مومن - 
22522 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 68477
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 نون29) ( 2 املؤرخ في)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
 EL OUAFI الوحيد) الشريك  ذات 
رأس الها) مبلغ  (ALUMINIUM
مقرها) جعنوان  سرهم  (22.222
  4 رقم) رح اني  تجزئة  اإلأت اعي 
سيدي مومن)-)22522)الدار البيضاء)
النهائي) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 
لعدم) الشركة  تزاجله  التي  لنشاط 

تحقيق موضوعها االأت اعي
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
(- مومن) سيدي  ( 4 رقم) رح اني 

22522)الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))حدن الوافي ج عنوانه)ا))
6)سيدي) 24)رقم) حي الرح اني زنقة)
املغرب) الدار البيضاء) (22522 مومن)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)52 787.
426I
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fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 ENOVA FOODS GROUP
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 74 رقم 2  فلوريدا العليا 

سيدي معرجف ، 22 22، الدار 

البيضاء املغرب

 ENOVA FOODS GROUP SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 8  2   

تجزئة البتول ، ليداسفة - 22232 

الدار البيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4357  

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) ( 7 املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

 ENOVA FOODS GROUP SARL

سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم)8  2  

،)تجزئة البتول)،)ليداسفة)-)22232 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)جقف)

نشاط الشركة).

  8 ج حدس مقر التصفية ب رقم)

(- ليداسفة) (، البتول) تجزئة  (، ( 2

22232)الدار البيضاء)املغرب).)

ج عين:

 Hussein( Jason الديد)ة))
 22 رقم) عنوانه)ا)) ج  (DERGHAM

5،شقة) ،زنقة أبو املحاسين)،الطابق)
رقم)6  22252)الدار البيضاء)املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824226.

427I

EURO ADVISORY

IFOOD DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

EURO ADVISORY
 Rue(Général(Ameziane(Bur. ,82
 N°2 - 1èr(Etage ، 26050، Nador

Maroc
IFOOD DISTRIBUTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي شعالة 
L 172 - 62010 الناظور امل لكة 

املغربية.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222 2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

الع راني مح د ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ) 2)سأن29)

 222)تحت رقم)4522.

428I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

TAJCO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

TAJCO SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي فيال أمال 
رقم 36 زنقة سي اي29فيي ريفي2ا، 

الوازيس. - 2 224 الدار البيضاء 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.352827

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)28)نون29) 222)ت ت إضافة)
إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):
تنظيم) املدت ر،) التكوين  (-
الندجات،)معرض الفنون،كراء)قاعة)

االأت اعات.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823263.

422I

FLASH ECONOMIE

 ESPACE COMMERCIAL
MOUSTAKBAL
إعالن متعدس القرارات

 ESPACE COMMERCIAL
MOUSTAQBAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها: 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي: سجار الدشي2ة 
طريق القصر الكبي2 اللة مي ونة 

سوق االربعاء
RC(N : 26671 IF 45958643

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
للشركاء)املؤرخ بتاريخ) 222/  /22 

قرر ما يلي:
مج وع) تفويت  عقد  قبول 
الحصص من قبل الديد الهيطوط)
العزيز) عبد  ترابي  جالديد  الدعيد 
جالديد خبيش حدن جالديد بلعربي)
محدن لصالح الديد اسري�شي مح د

الديد) الدابق  املدي2  استقالة 
الديد) تعيين  ج  الدعيد  الهيطوط 
اسري�شي مح د مدي2 جحيد ملدة غي2)

محدجسة
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مدؤجلية محدجسة إ 4)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

الشريك الوحيد
تحديث النظام امسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) 2  االبتدائية بدوق االربعاء)
سأن29) 222)تحت رقم) 462/222

4 2I

FISCALEX MAROC

WEBS 965
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 تد ية الشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

WEBS 265 شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 8 شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة أنان 

الطابق 3 رقم 6 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 2228 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تغيي2) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

(»WEBS  265« من) الشركة  تد ية 

.(»SOMACOAG«(4 إ

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32656 .

4  I

شركة الحدي ة لالستشارات ش.م.م

 STE SAFOUANE LILBINAE

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحدي ة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE SAFOUANE LILBINAE SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ايت 

مو�شى جع ر امزجرن الحدي ة 

32222 الحدي ة املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) (2222 شتن29) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAFOUANE LILBINAE SARL AU

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جامع ال املختلفة

بيع مواس البناء.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

ايت مو�شى جع ر امزجرن الحدي ة)

32222)الحدي ة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)2222)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 STE SAFOUANE الشركة)

LILBINAE(SARL(AU(:(1.000)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فكري  ع اس  الديد 

الحدي ة) امزجرن  زنقةالقنطرة  (7 

32222)الحدي ة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) فكري  ع اس  الديد 

الحدي ة) امزجرن  زنقةالقنطرة  (7 

32222)الحدي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتاريخ) بالحدي ة  االبتدائية 

شتن29)2222)تحت رقم)622.

4 2I

FISCALEX MAROC

MLY TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MLY TRAV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

اجريكا كلم 5 الهبيشات تدلطانت 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 MLY (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TRAV

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

طريق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

تدلطانت) الهبيشات  (5 كلم) اجريكا 

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الغيت) ابو  املكي  موالي  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الغيت) ابو  املكي  موالي  الديد 

مراكش) (42222 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الغيت) ابو  املكي  موالي  الديد 

مراكش) (42222 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32433 .

4 3I

فيكاميد

STE SUPER SHINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم   

، 23222، تطوان املغرب

STE SUPER SHINE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عين خباز 

تجزئة مو�شى شارع جاس سرعة الطابق 

الثالث رقم 23 - 23222 تطوان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223  

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

أركتوت) بالل  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  (322

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

 25 بتاريخ) (ACHMENT SALACHAT

نون29) 222.

أركتوت) بالل  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  (422

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

MOH’D SALAHAT)بتاريخ)25)نون29)

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7252.

4 4I

BOULAHYA(MOHAMED(SARL-AU

PRIMERACAR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

BOULAHYA(MOHAMED(SARL-
AU

ص.ب : 825 مكناس ، 52222، 
مكناس املغرب

PRIMERACAR SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 
الحي الصناعي سيم طريق الدار 

البيضاء شارع الحدن الثاني القامرة 
- 72 2  الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23267
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) شتن29) 222) (27 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
)ة))مح د موحات) تفويت الديد)
حصة اأت اعية من أصل) ( 2.222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( 2.222
الهام موحات بتاريخ)26)شتن29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) بتاريخ) 2) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)2882 .

4 5I

BOULAHYA(MOHAMED(SARL-AU

 LES INDUSTRIES GZOULI 
 DU METAL » I.G.M » –

SARL-AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

BOULAHYA(MOHAMED(SARL-
AU

ص.ب : 825 مكناس ، 52222، 
مكناس املغرب
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 LES INDUSTRIES GZOULI DU 
 METAL » I.G.M « – SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
الزيتونة رقم 573 - 222 5 مكناس 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22322

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 5 222 (- (573 رقم) الزيتونة  »حي 
»الحي الصناعي) إ 4) مكناس املغرب«)
(- الشالالت) (83 رقم) الصلب  بالس 

2 288)املح دية املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)5 28.
4 6I

fiduciaire(dar(dmana

STE EROUTNI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاجيين سرب الدرعاجيين 

رقم 2  جزان حي الدرعاجيين سرب 
الدرعاجيين رقم 2  جزان، 6222 ، 

جزان املغرب
 STE EROUTNI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 
الياس ين رقم 23 زنقة 24 جزان - 

6222  جزان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.66 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) سأن29) 222) ( 3 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE EROUTNI حل)
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
 24 زنقة) (23 رقم) الياس ين  تجزئة 
جزان املغرب نتيجة) ( 6222 (- جزان)
النعدام اي معاملة لشركة جانعدام)

الدخل لتغطية مصاريفها..
ج عين:

ج) الرتني  محدن  الديد)ة))
رقم) (22 زنقة) الفرح  حي  عنوانه)ا))
املغرب) الرباط  ( 22 2 الرباط) (22

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
تجزئة) جفي  سأن29) 222) ( 3 بتاريخ)
(- جزان) (24 زنقة) (23 رقم) الياس ين 

6222 )جزان املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)6 34.
4 7I

MANAGEX

COTRAWIF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحدني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
COTRAWIF شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 
6 شارع مح د الخامس سيدي 
سلي ان - 63322 بركان املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 235
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
شركة ذات املدؤجلية) (COTRAWIF
  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم)6 
شارع مح د الخامس سيدي سلي ان)
بركان املغرب نتيجة لعدم) (63322 (-

النشاط).
ج عين:

الديد)ة))رابح يعقوبي ج عنوانه)ا))
سيدي) الوفاق  حي  يعقوبي  تجزئة 
املغرب) بركان  (63322 سلي ان)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
 6 رقم) جفي  نون29) 222) (22 بتاريخ)
شارع مح د الخامس سيدي سلي ان)

-)63322)بركان املغرب).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 2/222 7.
4 8I

Trefle(Conseil

ALEEZA FIBRE
إعالن متعدس القرارات

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
ALEEZA FIBRE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: الحاج 
فاتح شارع جاس سجرا الرقم 344 

الشقة 3 ليداسفة - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33836 
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)أكتوبر) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
  .222 العدري) الديد ع ر  تفويت 
  .222 أصل) من  اأت اعية  حصة 
اللطيف) عبد  الديد  لفائدة  حصة 

صاسق بتاريخ)25)أكتوبر)
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
قبول استقالة الديد ع ر العدري)

من مهامه ك دير ساخل الشركة.)
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
صاسق) عبداللطيف  الديد  تعيين 

مديرا للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي) (: 5 ج) ( 4 (،7 (،6 بند رقم)
(،7 (،6 ينص عل4 مايلي:)تعديل املاسة)

4 )ج)5 )من النظام امسا�شي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823574.

4 2I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة تافياللت ملحقة)

جرزازات

 SOCIETE TIMARZITE SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة 

تافياللت ملحقة جرزازات

شارع موالي رشيد ع ارة ساسس 

الطابق االجل جرزازات، 45222، 

جرزازات املغرب

 SOCIETE TIMARZITE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : قصر 

تي رزيت النيف - 52452 تنغي2 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2 55

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) أكتوبر) 222) في)  ) املؤرخ 

 SOCIETE TIMARZITE SARL حل)

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها)

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

(- النيف) تي رزيت  قصر  اإلأت اعي 

لعدم) نتيجة  املغرب  تنغي2  (52452

تحقيق هدف الشركة).

ج عين:

ج) علي  اجخويا  علي  الديد)ة))

اسبانيا) 2827  برشلونة  عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) اسبانيا  برشلونة 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

قصر) جفي  أكتوبر) 222) بتاريخ)  )

تنغي2) (52452 (- النيف) تي رزيت 

املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

 222)تحت رقم)  7 .

422I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE COMPANY TO SELL
 AGRICOLESEQUIPEMENTS

AND MACHINES SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE COMPANY TO SELL

 AGRICOLESEQUIPEMENTS

 AND MACHINES SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 

76حي القدس الراشيدية - 52222 

الراشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8287

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) سأن29) 222) (26 في) املؤرخ 

 STE COMPANY TO SELL حل)

 AGRICOLESEQUIPEMENTS

شركة) (AND MACHINES SARL

مبلغ) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)

76حي القدس) مقرها اإلأت اعي رقم)

الراشيدية) (52222 (- الراشيدية)

املغرب نتيجة الالزمة.

ج عين:

ج) املغاري  مح د  الديد)ة))

 52222 الراشيدية) عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  الراشيدية 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

رقم) جفي  سأن29) 222) (26 بتاريخ)

 52222 (- 76حي القدس الراشيدية)

الراشيدية املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)6 6.
42 I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة تافياللت ملحقة)

جرزازات

 STE BOULANGERIE
 PATISSERIE ASSEUL

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة 
تافياللت ملحقة جرزازات

شارع موالي رشيد ع ارة ساسس 
الطابق االجل جرزازات، 45222، 

جرزازات املغرب
 STE BOULANGERIE PATISSERIE

ASSEUL SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : مركز 

النيف - 52452 تنغي2 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 325

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
 STE BOULANGERIE PATISSERIE
ذات) شركة  (ASSEUL SARL AU
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز)
تنغي2 املغرب نتيجة) (52452 (- النيف)

لعدم تحقيق هدف الشركة).
ج عين:

ج) الطاهري  مح د  الديد)ة))
52452)تنغي2) عنوانه)ا))مركز النيف)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
مركز) جفي  نون29) 222) (23 بتاريخ)

النيف)-)52452)تنغي2 املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2 7 .
422I

FID PME

ASWAB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FID PME

64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت ارة ، 2222 ، ت ارة املغرب

ASWAB شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي .اقامة 

الح د 3 التجزءة 7 عين عتيق 

محل رقم 5  ت ارة ة - 2222  ت ارة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 25 2 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

مبلغ) (ASWAB ذات الشريك الوحيد)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

 3 الح د) .اقامة  اإلأت اعي) مقرها 

  5 عين عتيق محل رقم) (7 التجزءة)

ت ارة ة)-)2222 )ت ارة املغرب نتيجة)

ل):)الوباء.

.اقامة) ب) التصفية  مقر  حدس  ج 

الح د)3)التجزءة)7)عين عتيق محل)
رقم)5 )ت ارة)-)2222 )ت ارة املغرب.)

ج عين:

ج) التورجي  مح د  الديد)ة))

عنوانه)ا))ت ارة)2222 )ت ارة املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

.اقامة الح د)3)التجزءة)7)عين عتيق)

محل رقم)5 )ت ارة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) بت ارة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)6227.

423I

YOUDARINE

YOUDARINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUDARINE

 SECTEUR(D(COMPLT(NO 6

 KOUASS(CYM(RABAT ، 10120،

RABAT MAROC

YOUDARINE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 SECT D جعنوان مقرها اإلأت اعي

 COMPLT(N 6 KOUASS(CYM

RABAT - 10120 RABAT(MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 56255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) غشت) 222) (27

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. YOUDARINE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 CREATION DE PARFUM

 / ENTREPRENEUR DE LA

 DECORATION OU DE

 L’ORNEMENTATION DES

. APPARTEMENTS

 SECT (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 D COMPLT N 6 KOUASS CYM

.RABAT(-(10120(RABAT(MAROC

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25452

 IMANE GANIANE الديدة)
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (:( 1.000

للحصة).
 IMANE( GANIANE( : الديدة)

222 )بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
 IMANE GANIANE الديدة)
 SECTEUR D COMPLT عنوانه)ا))
 NO 6 KOUASS CYM RABAT

. 2 22 RABAT MAROC
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 IMANE GANIANE الديدة)
 SECTEUR D COMPLT عنوانه)ا))
 NO 6 KOUASS CYM RABAT

 2 22 RABAT MAROC
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)2726 .
424I

Trefle(Conseil

OPTICAL TELECOM
إعالن متعدس القرارات

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
OPTICAL TELECOM »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 52 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الرقم 8  - - 

لدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.46556 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
  22 العدري) ع ر  الديد  تفويت 
  22 أصل) من  اأت اعية  حصة 
اللطيف) عبد  الديد  لفائدة  حصة 

صاسق)

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
قبول استقالة الديد ع ر العدري)

من مهامه ك دير ساخل الشركة.
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
صاسق) عبداللطيف  الديد  تعيين 

مديرا للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:34 رقم) بند 
النظام) من  (34 املاسة) تعديل  مايلي:)

امسا�شي.)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823573.
425I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

OUMOUSSA TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع مح د الخامس رقم 4  

الطابق االجل الشقة 2 قصبة تاسلة 
، 23354، قصبة تاسلة املغرب

OUMOUSSA TRAVAUX شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

امجل حي إكيك - 52 23 القصيبة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2287

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OUMOUSSA TRAVAUX

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION/

 ADJUDICATAIRES DE DROIT

 DE VENTE DANS LES SOUKS ET

 LES MARCHEES/MARCHAND

..DE BOIS A BRULER EN DETAIL

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

القصيبة) (23 52 (- امجل حي إكيك)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: مي ون) جمو�شى  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

جمو�شى مي ون عنوانه)ا)) الديد 

حي تاغرجت)52 23)القصيبة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

جمو�شى مي ون عنوانه)ا)) الديد 

حي تاغرجت)52 23)القصيبة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)46 .

426I

AMC-PLUS(CONSULTING

MARINELLI COMPAGNY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMC-PLUS(CONSULTING

 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23

 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC

MARINELLI COMPAGNY شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 56 شارع 

ابن خلدجن إقامة حكيم الشقة 
رقم 4  الطابق 4 - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MARINELLI COMPAGNY

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.

56)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)

الشقة) حكيم  إقامة  خلدجن  ابن 

مكناس) (52222 (- (4 الطابق) ( 4 رقم)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 DOLCE ANTHONY الديد)

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (:( 1.000

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 DOLCE ANTHONY الديد)

 27 إقامة ابن رشد ع ارة) عنوانه)ا))

شقة)26 2 522)مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

 DOLCE ANTHONY الديد)

 27 إقامة ابن رشد ع ارة) عنوانه)ا))

شقة)26 2 522)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5375.

427I
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COG

SOMASAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOMASAR شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

 N°224 جعنوان مقرها اإلأت اعي
 ESSANAOUBAR(MARRAKECH -

42222 مراكش املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23237

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (24 املؤرخ في)
 JAIL مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

SALAHEDDINE)ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)3733 .
428I

FIDUBAC SARL

BEST IMMOVABLE PROMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
 BEST IMMOVABLE PROMO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
شوعا الطابق الثالث زاجية الحدن 

الثاني ج شارع الريف الناظور - 
62222 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7225

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) نون29) 222) في)  ) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

الحفيظ) عبد  )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (522 الشامي)

)ة)) حصة لفائدة الديد) (522 أصل)

ح يد الشامي بتاريخ)22)نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون29) (32 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)3 45.

422I

AFCS(INDUSTRIE(SARL-AU

D3BETON
إعالن متعدس القرارات

D3BETON SARL

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 ،3 EME(ETAGE(N° 20 ، 90000

طنجة املغرب

D3BETON »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME(ETAGE(N° 20 - 90000

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  2225

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

بديعة) اليوسفي  522حصة  تفويت)

لفائدة كريمي ربيعة)

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

استقالة الديد الحبيب س وال من)

التدي2

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

رأس املال.

عل4) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 
اح د) الحجري  الديد  تعيين  مايلي:)

ك دي2
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248836.
432I

COG

SOTRATAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOTRATAL شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

 MAG جعنوان مقرها اإلأت اعي
 N°294 ESSANAOUBAR

MARRAKECH - 40000 مراكش 
املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68547
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (24 املؤرخ في)
 JAIL مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

SALAHEDDINE)ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)3223 .
43 I

ETS(BEN(aaouinate 

GROUPE TLATINI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS(BEN(aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

GROUPE TLATINI شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 اللة 

ياقوت طابق 5 شقة س الدارالبيضاء 
- 22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE TLATINI
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري ج بيع مواس البناء.
اللة) (32 (: عنوان املقر االأت اعي)
5)شقة س الدارالبيضاء) ياقوت طابق)

-)22222)الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الثالثيني) خالد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الثالثيني  خالد  الديد 
الغناسرة) مح د  علي  سيدي  سجار 

الزمامرة)24222)الزمامرة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الثالثيني  خالد  الديد 
الغناسرة) مح د  علي  سيدي  سجار 

الزمامرة)24222)الزمامرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)524587.
432I
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FIDUCIAIRE MOLIFID

BENSAR MEDNOR TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
 BENSAR MEDNOR TRANS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
شعبان 2 رقم 465 الطابق الثاني 

الشقة رقم 8 ل - 22222 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BENSAR MEDNOR TRANS
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2
-)االستي2اس جالتصدير

-)جكيل شحن محلي جسج ي
االستغالل,) التديي2,) اإلنشاء,) (-
امصول) لج يع  الشراء,) الكراء,)

التجارية؛
جع وما أ يع الع ليات التجارية,)
غي2) أج  العقارية,) املالية,) الصناعية,)
مباشرة) قه  عال  لها  التي  العقارية 
بامهداف أعاله ج التي بإمكانها تطوير)
أهداف الشركة,)ج كذلك كل مداه ة)
مباشرة أج غي2 مباشرة تحت أي صفة)

في الشركات التي لها أهداف م اثل.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الثاني) الطابق  (465 رقم) (2 شعبان)
العرائش) (22222 (- ل) (8 الشقة رقم)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: س ية) بينطاج  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) س ية  بينطاج  الديدة 
اقامة هيبة)3)زنقة ابي الطيب العلمي)

22222)العرائش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) س ية  بينطاج  الديدة 
اقامة هيبة)3)زنقة ابي الطيب العلمي)

22222)العرائش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)325 .
433I

SEGA CONSULTING SARL

DOLHAT MAGHREB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SEGA CONSULTING SARL
26  زنقة الندرين - بوسيجور 
الطابق الثاني- رقم 4 ، 22222، 

MAROC الدارالبيضاء
 DOLHAT MAGHREB

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 زنقة ابن 
أسهم إقامة فرساي حي النخيل - 

22322 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.276827

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (32 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (DOLHAT MAGHREB

جعنوان) سرهم  (32.222 رأس الها)
أسهم) ابن  زنقة  (4 اإلأت اعي) مقرها 
 22322 (- إقامة فرساي حي النخيل)
:)قرار) املغرب نتيجة ل) الدارالبيضاء)

الج ع العام االستثنائي.
زنقة) (4 ج حدس مقر التصفية ب)
ابن أسهم إقامة فرساي حي النخيل)-)

22322)الدارالبيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) هتوت  مح د  الديد)ة))
زنقة ابن بوريد الطابق) (3 عنوانه)ا))
النخيل) رامي حي  إقامة  ( 4 شقة) (7
املغرب) الدارالبيضاء) (22322

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)4 8242.
434I

SAGEST

 GROUP AL SHAFIEE
INVESTMENT SARL AU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
 GROUP AL SHAFIEE

INVESTMENT SARL AU شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 28 
زنقة اكلي شارع شنكيط الزهور 2 - 

32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56522

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) شتن29) 222) (22 في) املؤرخ 
 GROUP AL SHAFIEE حل)
شركة) (INVESTMENT SARL AU
مبلغ) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
زنقة اكلي) (28 مقرها اإلأت اعي رقم)
 32222 (- (2 الزهور) شنكيط  شارع 

فاس املغرب نتيجة لضعف الطلب.
ج عين:

الديد)ة))فهد شافعي ج عنوانه)ا))
ميديطراني) حي  البالية  طنجة  حي 
املغرب) طنجة  (22222  272 قطعة)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
 28 جفي رقم) شتن29) 222) (22 بتاريخ)
(- (2 زنقة اكلي شارع شنكيط الزهور)

32222)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5533/2.

435I

N2M(CONSEIL-SARL

AMAL EL AROUIT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء)فرع تابع للشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

AMAL EL AROUIT شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الحدن الثاني العرجي - 62222 

الناظور املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2287

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2 )نون29) 222)تقرر إنشاء)
ج) (- فرع تابع للشركة تحت التد ية)
الكائن بالعنوان شارع العراق رقم)82 
الناظور املغرب ج) (62222 (- العرجي)
املدي2 من طرف الديد)ة))الوسكاري)

علي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)23)سأن29)

 222)تحت رقم)4542.

436I
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FIDUTRACO CONSULTING

EURECALAB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

EURECALAB شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 2  الطابق الرابع - 

32 2 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (2222 يناير) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.EURECALAB

التاأر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

باالستي2اس) يقوم  الذي  الوسيط  أج 

جالتصدير

لتصنيع) صناعية  منشأة  مشغل 

امسجية) أج  املتخصصة  الكي اجيات 

البيطرية))املصنعة))بالج لة
زنقة) (2 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- الطابق الرابع) ( 2 الصنوبر الشقة)

32 2)الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: الديد مح د امين العلوي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: صهدان) سعيدة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

العلوي) امين  مح د  الديد 

فاس) (- حي االسارسة) عنوانه)ا)) 32)

املغرب.

الديدة سعيدة صهدان عنوانه)ا))
رقم الدار)8)الع ارة رقم)2 )قطاع)5 

سال) (- مج وعة املعل ين حي الدالم)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
العلوي) امين  مح د  الديد 
الع ارة رقم) (8 الدار) رقم  عنوانه)ا))

حي) املعل ين  مج وعة  (5 قطاع) ( 2

الدالم)-)سال املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)    البيضاء) بالدار  التجارية 

ف29اير)2222)تحت رقم)22 732.

437I

RIVE DROITE CONSULTING

SUPERETTE KENZINAS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V   4

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

SUPERETTE KENZINAS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 

قاسيدية رقم 253 تجزأة املجد - 

22222 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5462 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) يونيو) 222) (23 املؤرخ في)

شركة) (SUPERETTE KENZINAS

مبلغ) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي زنقة قاسيدية رقم)

طنجة) (22222 (- املجد) تجزأة  (253

محضر) عل4  لبناء) نتيجة  املغرب 

للشركاء،) االستثنائي  العام  الج ع 

املؤرخ في 23/26/222.

ج عين:

ج) الدريوش  أح د  الديد)ة))

طنجة) (22222 طنجة) عنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

زنقة) جفي  يونيو) 222) بتاريخ) 2)

(- املجد) تجزئة  (253 رقم) القاسسية 

22222)طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) بتاريخ) 2) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)25 6.

438I

KAMA SERVICE

 STE MELIDA COMPANY
SOMECA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي2ة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب

 STE MELIDA

COMPANY«SOMECA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شقة رقم 

2 اقامة أمي2ة سيدي بنور - 24352 

سيدي بنور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.447

العام) الج ع  ب قت�شى 

نون29) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

 STE MELIDA حل) تقرر  (222 

COMPANY«SOMECA)شركة ذات)

رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

أمي2ة) اقامة  (2 رقم) شقة  اإلأت اعي 
بنور) سيدي  (24352 (- بنور) سيدي 

املغرب نتيجة لنتيجة ل املنافدة.

ج عين:

ج) سنجنكا  متيفا  الديد)ة))
الهضبة) شاطئ  (3 رقم) عنوانه)ا))

ت ارة املغرب) ( 2242 الذهبية ت ارة)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

22)نون29) 222)جفي شقة رقم) بتاريخ)

 24352 (- اقامة أمي2ة سيدي بنور) (2

سيدي بنور املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) بنور  بديدي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)4257.

432I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIMOL STAR FINANCE

 Boulevard(Zerktouni 3eme 34

 étage(Appt 8 Casablanca 34

 Boulevard(Zerktouni 3eme

 étage(Appt 8 Casablanca،

20140، CASABLANCA(MAROC

SODITELMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 

زركتوني الطابق الثالث 8 - 42 22 

الدار البيضاء املغرب. 34 شارع 

زركتوني الطابق الثالث 8 - 42 22 

الدار البيضاء املغرب. 42 22 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) ف29اير) 222) في) 2) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

تفويت الديد))ة))هند أبو لحجول)

اأت اعية) حصة  ( 35 اإلسري�شي)

حصة لفائدة الديد) (225 من أصل)

عبد ااهللا أبو لحجول اإلسري�شي) )ة))

بتاريخ) 2)ف29اير) 222.

 45 أمين هكو) )ة)) تفويت الديد)

 225 أصل) من  اأت اعية  حصة 

حصة لفائدة الديد))ة))عبد ااهللا أبو)

ف29اير) بتاريخ) 2) اإلسري�شي  لحجول 

.222 
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الرح ان) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
حصة اأت اعية من أصل) (45 هكو)
عبد) )ة)) الديد) لفائدة  حصة  (225
ااهللا أبو لحجول اإلسري�شي بتاريخ) 2 

ف29اير) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي) 222)تحت رقم)5 7788.

442I

OUR EXPERT

BOULANGERIE AZADOU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 BOULANGERIE AZADOU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امر�شي رقم 347 تجزئة رياض 

موالي إس اعيل تامنصورت مراكش 
- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 28 

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BOULANGERIE AZADOU
غرض الشركة بإيجاز):)مخ9زة.

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
امر�شي رقم)347)تجزئة رياض موالي)
(- مراكش) تامنصورت  إس اعيل 

42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديد مصطفى أزاضو)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مصطفى أزاضو عنوانه)ا))

مراكش) ( 35 رقم) س  املدي2ة) )

42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مصطفى أزاضو عنوانه)ا))

مراكش) ( 35 رقم) س  املدي2ة) )

42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32587 .

44 I

HIGH QUALITY BUILDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SALE MAROC ،  222 ، -

 HIGH QUALITY BUILDING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

تاجريرت رقم 38 قطاع املفة 

العيايدة سال - 222   سال املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35272

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 HIGH (: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.QUALITY BUILDING

:)مقاجل في) غرض الشركة بإيجاز)

أع ال البناء.
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

املفة) قطاع  (38 رقم) تاجريرت 

العيايدة سال)-)222  )سال املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد عبد املجيد جهشو):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

جهشو) املجيد  عبد  الديد 

تنجداس) ت رسجلت  قصر  عنوانه)ا))

52622)تنجداس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

جهشو) املجيد  عبد  الديد 

تنجداس) ت رسجلت  قصر  عنوانه)ا))

52622)تنجداس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222)تحت رقم)37222.

442I

فيكاميد

STE SUPER SHINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم   

، 23222، تطوان املغرب

STE SUPER SHINE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عين خباز 

تجزئة مو�شى شارع جاس سرعة الطابق 

الثالث رقم 23 - 23222 تطوان 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223  
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 
ك دي2) (SALACHAT ACHMENT

آخر
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7252.

443I

bemultico(بي ولتيكو

ADM INFRA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

ADM INFRA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
2 الطابق 23 مرأان  2 ايت جالل 

مكناس - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5423 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ADM (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.INFRA
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة اج البناء.
رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
ايت جالل) مرأان) 2) (23 2 الطابق)

مكناس)-)52222)مكناس املغرب.
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أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  
سرهم،)مقدم كالتا ي:

 7.222 (: الديد مح د ايت اعبو)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

(: اعبو) ايت  مصطفى  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (3.222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد مح د ايت اعبو عنوانه)ا))
ايت) مرأان) 2) (23 2 الطابق) رقم)
جالل مكناس)52222)مكناس املغرب.
اعبو) ايت  مصطفى  الديد 
عنوانه)ا))رقم) 4)زنقة قلعة امكونة)

ايت برى تنغي2)45822)تنغي2 املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د ايت اعبو عنوانه)ا))
ايت) مرأان) 2) (23 2 الطابق) رقم)
جالل مكناس)52222)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5363.

444I

GESTION ALJANOUB

TANDIF SUD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
TANDIF SUD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

هللا ابن الزبي2 حي املدي2ة رقم 27 
العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32372

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) (27

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TANDIF SUD

تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنقولة) جغي2  املنقولة  امل تلكات 

مكافحة) (، الصناعي) التنظيف  (،

مواس) بيع  (، الحشرات) ج  الجرذان 

أع ال) (، التنظيف) جمنتجات 

جخدمات متعدسة)....

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

عبد هللا ابن الزبي2 حي املدي2ة رقم)27 

العيون)-)72222)العيون املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: فرح) الزجبي  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فرح  الزجبي  الديدة 

ساحة الدشي2ة شارع الشهيد بوشرايا)

ع ارة قوبع شقة)22)العيون)72222 

العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) فرح  الزجبي  الديدة 

ساحة الدشي2ة شارع الشهيد بوشرايا)

ع ارة قوبع شقة)22)العيون)72222 

العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3727/222.

445I

bemultico(بي ولتيكو

EBYR AGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

EBYR AGRI شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2  
تجزية مرأان  2 الطابق التلث ايت 

جالل عين عرمة مكناس - 52222 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 EBYR (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.AGRI
غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الزراعي.
  2 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)
تجزية مرأان) 2)الطابق التلث ايت)
 52222 (- مكناس) عرمة  عين  جالل 

مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 252 (: علي) بن  يوسف  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 252 (: علي) بن  هللا  عبد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 252 (: علي) بن  الحدين  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 252 (: الديد عبد العزيز بن علي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد يوسف بن علي عنوانه)ا))

الطابق) مرأان) 2) تجزية  ( 2 رقم)

التلث ايت جالل عين عرمة مكناس)

52222)مكناس املغرب.

الديد عبد هللا بن علي عنوانه)ا))

كل ي ة) امالكو  بويزم  ايت  قصر 

52252)كل ي ة املغرب.

الديد الحدين بن علي عنوانه)ا))

كل ي ة) امالكو  بويزم  ايت  قصر 

52252)كل ي ة املغرب.

علي) بن  العزيز  عبد  الديد 

تجزية مرأان) 2  ( 2 رقم) عنوانه)ا))

ايت جالل عين عرمة) التلث  الطابق 

مكناس)52222)مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد يوسف بن علي عنوانه)ا))

الطابق) مرأان) 2) تجزية  ( 2 رقم)

التلث ايت جالل عين عرمة مكناس)

52222)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5362.

446I

bemultico(بي ولتيكو

CMGTR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

CMGTR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل في 

رقم 8 زنقة مي وزا املنظر الج يل 

مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25458

 محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CMGTR

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة اج البناء.

محل في) (: عنوان املقر االأت اعي)
الج يل) املنظر  مي وزا  زنقة  (8 رقم)

مكناس)-)52222)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد مح د الشبيهي الوحوسي)

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 2.222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مح د الشبيهي الوحوسي)

6 )شارع) اقامة ع ر شقة) عنوانه)ا))

مكناس) ج  م  هللا  عبد  موالي  االمي2 

52222)مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د الشبيهي الوحوسي)

6 )شارع) اقامة ع ر شقة) عنوانه)ا))

مكناس) ج  م  هللا  عبد  موالي  االمي2 

52222)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5352.

447I

bemultico(بي ولتيكو

MMH DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

MMH DISTRIBUTION شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي محل 
في الرقم 285 رياض االس اعيلية 

الشطر ج مكناس - 52222 مكناس 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4252 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) غشت) 222) (25 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
نقل البضائع لحداب الغي2))اكت2)

من)3.5)طن).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5322.

448I

RIVE DROITE CONSULTING

 BITRANSPORT FOURGON
AMINE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V   4

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 BITRANSPORT FOURGON
AMINE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : بني مكاسة 

- 22222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 26235

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) في) 2) املؤرخ 
 BITRANSPORT FOURGON حل)
املدؤجلية) ذات  شركة  (AMINE
  2.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
املغرب) طنجة  (22222 (- مكاسة) بني 
الج ع) محضر  عل4  لبناء) نتيجة 
املؤرخ في) العام االستثنائي للشركاء،)

.2 / 2/222 
ج عين:

ج) أفـالح  يـوسف  الديد)ة))
طنجة) (22222 طنجة) عنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
شارع) جفي  أكتوبر) 222) بتاريخ) 2)
فاس رقم) 5)»مراكش)44«)-)22222 

طنجة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 7 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2282 .
442I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

 CIMENTS BLANCS DU
 MAROC SA

االس نت امبيض املغرب
شركة املداه ة

حل شركة

 CIMENTS BLANCS DU
MAROC SA

االس نت امبيض املغرب
رأس الها) مداه ة  شركة 

3.742.222)سرهم
بكر) أبو  شارع  االأت اعي:) املقر 
ش ,  ج  بانوراما,) إقامة  (, القاسري)
  2 الرقم) الثالث,) الطابق  (4, ع ارة)

,سيدي معرجف-)الدار البيضاء)
الحل املدبق للشركة

 CIMENTS BLANCS DU
محضر) ب قت�شى  (- (MAROC SA
ملداهمي) اإلسثتنائي  العام  الج ع 

شركة
،شركة) االس نت امبيض املغرب)
مداه ة رأس الها)3.742.222)سرهم)

بتاريخ)32)نون29)2222)تم مايلي

•-)الحل املدبق للشركة)
الصديق) رشيد  الديد  •تعيين 
جتحديد) للشركة  ك صفي  صغي2 

مدؤجلياته
الدار) في:) التصفية  مقر  •تحديد 
ش ,  ج  بانوراما,) إقامة  البيضاء،)
  2 الرقم) الثالث,) الطابق  (4, ع ارة)

,سيدي معرجف
الضبط) بكتابة  اإليداع  -تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحك ة 
رقم) تحت  2 سأن29) 222) بتاريخ)

824223
بتعديل) التصريح  إيداع  -تم 
البيضاء) بالدار  التجاري  السجل 
رقم) تحت  2 سأن29) 222) بتاريخ)

4224 
ب ثابة إعالن

452I

SMG CONSEILS

MOSATECH GROUPE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

SMG CONSEILS
 IMM 25 BLOC 4 HAY

 MAYMOUNA 1er(ETAGE 23000
 Beni(Mellal ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
MOSATECH GROUPE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 

نغامشة اجالس يوسف قصبة تاسلة - 
23352 قصبة تاسلة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 643
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2 )أكتوبر) 222)تقرر حل)
MOSATECH GROUPE)شركة ذات)
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي سجار نغامشة اجالس يوسف)
قصبة تاسلة) (23352 (- قصبة تاسلة)
غرض) تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.



25459 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ج عين:
ج) الخلطي  سعيد  الديد)ة))
زنقة) انزالة  ح دان  اجالس  عنوانه)ا))
بني مالل املغرب) (23222  75 رقم) (4

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
سجار) جفي  أكتوبر) 222) ( 2 بتاريخ)
(- نغامشة اجالس يوسف قصبة تاسلة)

23352)قصبة تاسلة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)58 .
45 I

SMG CONSEILS

ECO SUN POWER
إعالن متعدس القرارات

SMG CONSEILS
ع ارة 25 بلوك 4 ح4 مي ونة الطابق 

االجل 23222 بنى مالل ، 23222، 
بني مالل املغرب

ECO SUN POWER »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: اجالس غانم 
اجالس علي الواس ال29اسية - 23222 

الفقيه بن صالح املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.48 2

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)2 )أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
شريج) ع ر  الديد  تفويت  مايلي:)
522)حصة اأت اعية من أصل)522 
الذكري) زهي2  الديد  لفائدة  حصة 

بتاريخ)2 )أكتوبر) 222.
عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 
الذكري) زهي2  الديد  تعيين  مايلي:)

ك دي2 جحيد للشركة.
عل4) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 
مايلي:)تغيي2 الشكل القانوني للشركة)
ا 4 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

ذات الشريك الوحيد.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 
ي لك) الذكري  زهي2  الديد  مايلي:)
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 222

للحصة الواحدة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

 2)نون29) 222)تحت رقم)633.
452I

سيوان امستاذ عبد العزيز ميدجن موثق

LAGHDIRA LIL ISKANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوان امستاذ عبد العزيز ميدجن 
موثق

62 شارع بي2نزران ، 22 22، الدار 
البيضاء املغرب

LAGHDIRA LIL ISKANE شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 

أح د املجاطي، إقامة املب، 
الطابق امجل، رقم 8. - 22332 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524227

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LAGHDIRA LIL ISKANE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع جشراء)
العقارات ج ع ليات التجزئة ج البناء)
ج) التجارية  امع ال  جكل  التجهيز  ج 
التي) الفالحية  ج  املالية  ج  الصناعية 
نشاط) تطوير  أج  تحدين  شأنها  من 

الشركة..

زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االأت اعي)

أح د املجاطي،)إقامة املب،)الطابق)

امجل،)رقم)8.)-)22332)الدار البيضاء)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

2.222.222,22)سرهم،)مقدم كالتا ي:

 22.222 الديد بوشعيب عارفو):)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد بوشعيب عارفو عنوانه)ا))

الزرقطوني،) شارع  النصر،) تجزئة 

الجديد) البئ2  (24 52  34 الرقم)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بوشعيب عارفو عنوانه)ا))

الزرقطوني،) شارع  النصر،) تجزئة 

الجديد) البئ2  (24 52  34 الرقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82277.

453I

bemultico(بي ولتيكو

IR AGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

IR AGRI شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

رقم  2 في الرقم 22 تجزئة أيوب 

بوفكران - 52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52272

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2222 سأن29) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

الواحد) عبد  )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (522 سويري)

الديد) لفائدة  حصة  ( .222 أصل)

28)سأن29) )ة))يوسف سويري بتاريخ)

.2222

الواحد) عبد  )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (522 سويري)

الديد) لفائدة  حصة  ( .222 أصل)

سأن29) (28 مح د سويري بتاريخ) )ة))

.2222

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتن29) (27 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)3224.

454I

FIDUCOJ

STE IZRA CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

FIDUCOJ

 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

 STE IZRA CONSTRUCTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

املار�شي رقم 26 - 64552 أراسة 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6822

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

اع امو صلح الدين ك دي2 جحيد

تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4226.

455I
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Cabinet(Comptable(Marzofid

M&M IMPRIMERIE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
M&M(Imprimerie(sarl شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

امجل إقامة كوثر شارع عالل الفا�شي 
- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2  27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 M&M(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.Imprimerie(sarl
*مكتبة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطباعة) خدمات  (، قرطاسية) (،
)الطباعة) الصلة) ذات  جالخدمات 
(، طباعة الشاشة) (، الرق ية جغي2ها)
الجرافيكي) التص يم  (، الرسومات)
الداخلي جالخارجي)،)اإلعالن)...)إلخ))،
*)التجارة جاالستي2اس جالتصدير..

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
امجل إقامة كوثر شارع عالل الفا�شي)

-)42222)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد كفوني مح د):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: أمين) مح د  مبهد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مح د  كفوني  الديد 
تجزئة صوكوما) )رقم428  42222 

مراكش املغرب.

الديد مبهد مح د أمين عنوانه)ا))
 42222 رقم228  (32 بلوك) إيزيكي) )

مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مح د  كفوني  الديد 
تجزئة صوكوما) )رقم428  42222 

مراكش املغرب

الديد مبهد مح د أمين عنوانه)ا))
 42222 رقم228  (32 بلوك) إيزيكي) )

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32643 .

456I

مدتأمنة املتنبي لل حاسبة

ELGHANDOUR IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مدتأمنة املتنبي لل حاسبة

32  شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23222، بني مالل املغرب

ELGHANDOUR IMMO شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس الطابق الرابع اقامة 

6 شقة رقم 4  - 23222 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2225

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ELGHANDOUR IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مح د الخامس الطابق الرابع اقامة)
بني مالل) (23222 (- ( 4 شقة رقم) (6

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: صديق) الرا�شي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: املنفلوطي) رشيد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد الرا�شي صديق عنوانه)ا))
بني) (23222  58 رقم) العيون  شارع 

مالل املغرب.
الديد رشيد املنفلوطي عنوانه)ا))
يعيش) اجالس  ال9زازة  اكحيالت  سجار 

23222)بني مالل املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الرا�شي صديق عنوانه)ا))
بني) (23222  58 رقم) العيون  شارع 

مالل املغرب
الديد رشيد املنفلوطي عنوانه)ا))
يعيش) اجالس  ال9زازة  اكحيالت  سجار 

23222)بني مالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)247 .
457I

MELIUS CONSULTING

CHOMANIA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 42 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 22 22، الدار البيضاء 

املغرب
CHOMANIA SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6، 
زنقة الطان، حي الزاس لورين، - 

22 22 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525382
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. CHOMANIA SARL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
جالحلويات) الشوكوالتة  بيع 

جاالكددوارات..
(،6 رقم) (: املقر االأت اعي) عنوان 
(- لورين،) الزاس  حي  الطان،) زنقة 

22 22)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديدة الزهرة بنونة):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد بدر الدين أخنشوف):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بنونة  الزهرة  الديدة 
إقامة فيال آنفا)2،)رقم)6)،سار بوعزة،)
البيضاء) الدار  (27223 النواصر)

املغرب.
أخنشوف) الدين  بدر  الديد 
 6 رقم) (،2 إقامة فيال آنفا) عنوانه)ا))
الدار) (27223 النواصر) ،سار بوعزة،)

البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
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أخنشوف) الدين  بدر  الديد 
 6 رقم) (،2 إقامة فيال آنفا) عنوانه)ا))
الدار) (27223 النواصر) ،سار بوعزة،)

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824257.
458I

SAJINAT TRANSPORT

 SAJINAT TRANSPORT SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAJINAT TRANSPORT
TANGER ، 0، TANGER املغرب

 SAJINAT TRANSPORT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3 زنقة ابن 
تومارت اقامة حك ة الطابق 2 رقم 

4 - . طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
78623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (22 6 نون29) (27
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.SAJINAT TRANSPORT SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
العامة

نقل الخرسانة القابلة لالستع ال.
زنقة) (3 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 2 ابن تومارت اقامة حك ة الطابق)

رقم)4)-).)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد فؤاس ليوسوفي):)22 )حصة)

بقي ة)2.222 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ليوسوفي  فؤاس  الديد 

 8 بلوك) (8 شارع أبل االطلس زنقة)

ع ارة)4)الشقة)2).)تطوان املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) ليوسوفي  فؤاس  الديد 

 8 بلوك) (8 شارع أبل االطلس زنقة)

ع ارة)4)الشقة)2).)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) بتاريخ)  ) بطنجة  التجارية 

6 22)تحت رقم) 547.

452I

bemultico(بي ولتيكو

IR AGRI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

IR AGRI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي شقة 

رقم  2 في الرقم 22 تجزئة أيوب 

بوفكران - 52222 مكناس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52272

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)سأن29)2222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

»شركة ذات املدؤجلية) إ 4) الوحيد«)

املحدجسة«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن29) (27 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)3224.

462I

NJ BUSINESS

GEOTEC INGENIERIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES(maroc

GEOTEC INGENIERIE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 35 

قطعة ارضية بلي2 بندوسة طابق 3 

مكتب 4  - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6344 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)8 )أكتوبر) 222)تقرر حل)

GEOTEC INGENIERIE)شركة ذات)

رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

اإلأت اعي رقم)35)قطعة ارضية بلي2)

بندوسة طابق)3)مكتب)4 )-)32222 

فاس املغرب نتيجة الزمة اقتصاسية ج)

املنافدة القوية.

ج عين:

ج) بوأنان  شي اء) الديد)ة))

عنوانه)ا))بوعرجرج حي املطار)62222 

فاس املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

 35 8 )أكتوبر) 222)جفي رقم) بتاريخ)

 3 طابق) بندوسة  بلي2  ارضية  قطعة 

مكتب)4 )-)32222)فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5632/2.

46 I

bemultico(بي ولتيكو

IR AGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

IR AGRI شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 
رقم  2 في الرقم 22 تجزئة أيوب 
بوفكران - 52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52272
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) غشت) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))يوسف سويري)
522)حصة اأت اعية من أصل)522 
حصة لفائدة الديد))ة))عبد الواحد)

سويري بتاريخ)22)غشت) 222.
مح د سويري) )ة)) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
522)حصة لفائدة الديد))ة))عصام)

لع ي2ي بتاريخ)22)غشت) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5376.
462I

bemultico(بي ولتيكو

IR AGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

IR AGRI شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 
رقم  2 في الرقم 22 تجزئة أيوب 
بوفكران - 52222 مكناس املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.52272

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
22)غشت) 222)تم تعيين) املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

سويري عبد الواحد ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5376.
463I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIMOL STAR FINANCE
 Boulevard(Zerktouni 3eme 34

 étage(Appt 8 Casablanca 34
 Boulevard(Zerktouni 3eme
 étage(Appt 8 Casablanca،

20140، CASABLANCA(MAROC
SODITELMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 
زركتوني الطابق الثالث 8 - 42 22 

الدار البيضاء املغرب. - 42 22 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2222 أكتوبر) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))هند أبو لحجول)
من) اأت اعية  حصة  (45 اإلسري�شي)
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  (45 أصل)
اإلسري�شي) لحجول  أبو  ااهللا  عبد 

بتاريخ)2 )أكتوبر)2222.
تفويت الديد))ة))هند أبو لحجول)
من) اأت اعية  حصة  (45 اإلسري�شي)
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  (22 أصل)
هوي هينك بتاريخ)2 )أكتوبر)2222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي) 222)تحت رقم)4 7788.
464I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE YAS NETWORK
SARL AU 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE YAS NETWORK SARL/AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة جاس 

املخازن الع ارة 3 الشقة رقم 7  

جأدة - 62222 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.YAS NETWORK SARL/AU

غرض الشركة بإيجاز):)ال29مجة ج)

االستي2اس) ج  املعلوماتية  االستشارات 

جالتصدير ج املفاجضة.
زنقة جاس) (: عنوان املقر االأت اعي)

  7 رقم) الشقة  (3 الع ارة) املخازن 

جأدة)-)62222)جأدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: ياسين) سحان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ياسين  سحان  الديد 

   2 حي النهضة شارع الداخلة رقم)

الناضور) (62222 الناضور) سلوان 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) ياسين  سحان  الديد 

   2 حي النهضة شارع الداخلة رقم)

الناضور) (62222 الناضور) سلوان 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4232.

465I

bemultico(بي ولتيكو

IR AGRI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

bemultico بي ولتيكو

رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

IR AGRI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

رقم  2 في الرقم 22 تجزئة أيوب 

بوفكران - 52222 مكناس املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.52272

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

2222)تم تعيين) 28)سأن29) املؤرخ في)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

سويري عبد الواحد ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن29) (27 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)3224.

466I

BACEGM

يام نتوورك
إعالن متعدس القرارات

BACEGM

 N°194 Azli(de(sud(Hay(Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc

يام نتوجرك »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 24  حي 

بناني س ي2س - 42222 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  7247

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

ماتيس) كاستان  الديد  استقالة 

ك دي2) منصبه  من  رجبي2  موريس 

لشركة يام نتوجرك

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تفويت)522)حصص النقدية ب لكية)

الديد كاستان ماتيس موريس رجبي2)

لل دتفيد الديد أيوب االكحل

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعيين الديد أيوب امكحل املدي2 ج)

الشريك الوحيد لشركة يام نتوجرك.

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحويل الشكل القانوني)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

يام نتوجرك شركة ب دؤجلية) مايلي:)

محدجسة بشريك جحيد

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

أيوب امكحل يجلب لشركة) الديد 

رأس مال قدره مئات ألف سرهم

عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 

يعيين) امكحل  أيوب  الديد  مايلي:)

ك دي2 لشركة يام نتوجرك ملدة غي2)

محدجسة.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32683 .
467I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIMOL STAR FINANCE
 Boulevard(Zerktouni 3eme 34

 étage(Appt 8 Casablanca 34
 Boulevard(Zerktouni 3eme
 étage(Appt 8 Casablanca،

20140، CASABLANCA(MAROC
SODITELMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 

زركتوني الطابق الثالث 8 - 34 شارع 
زركتوني الطابق الثالث 8 - 42 22 
الدار البيضاء املغرب. 42 22 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) يناير) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
ااهللا) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
حصة) ( 35 اإلسري�شي) لحجول  أبو 
حصة) (452 أصل) من  اأت اعية 
)ة))هوي هينك بتاريخ) لفائدة الديد)

28)يناير) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي) 222)تحت رقم)5 7788.
468I

FIDULATIMO

SONAMED SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDULATIMO
 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،
20400، CASABLANCA(MAROC

SONAMED SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 

س ية اقامة شهرزاس 3.الطابق 

الخامس رقم 22 النخيل معاريف 

الدار البيضاء - 22332 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43 243

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر) أكتوبر) 222) في)  ) املؤرخ 

SONAMED SARL)شركة ذات) حل)

رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

اإلأت اعي زنقة س ية اقامة شهرزاس)

النخيل) (22 رقم) الخامس  3.الطابق 

معاريف الدار البيضاء)-)22332)الدار)

البيضاء)املغرب نتيجة لعدم توفر اي)

نشاط تجاري للشركة.

ج عين:

الديد)ة))نوفل ليتيم ج عنوانه)ا))

حي الرح ة شارع خليفة بن اس اعيل)

الدار) (22662 الدار البيضاء) (72 رقم)

البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج) الزاهي2  حكي ة  الديد)ة))

رقم) ( 7 زنقة) العيون  حي  عنوانه)ا))

الدار) (225 2 النيضاء) الدار  ( 4

البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

زنقة) جفي  أكتوبر) 222) بتاريخ)  )

3.الطابق) شهرزاس) اقامة  س ية 

معاريف) النخيل  (22 رقم) الخامس 

اقامة) س ية  زنقة  البيضاء) الدار 

رقم) الخامس  3.الطابق  شهرزاس)

البيضاء) الدار  معاريف  النخيل  (22

22332)الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)62 824.

462I

DEMER CONSULTING

DELTAFOURNI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تد ية تجارية أج شعار)

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

DELTAFOURNI »شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

سفاكس زنقة لبحي2ي إقامة بالتينية 
57 - 22222 الدار البيضاء املغرب.
»إضافة تد ية تجارية أج شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.824 25
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تقرر) سأن29) 222) في) 2) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة جهو:
LARABI FOURNITURES

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)25 824.

472I

FIDUCOJ

 STE CHAUDRONNERIE
JERADA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE CHAUDRONNERIE JERADA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

النهضة زنقة 28 رقم 42 - 64552 
أراسة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3226 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
 STE CHAUDRONNERIE JERADA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
رأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
رقم) (28 اإلأت اعي حي النهضة زنقة)
نتيجة) املغرب  أراسة  (64552 (- (42

لصعوبة الوضعية
االقتصاسية الحالية.

ج عين:
ج) الدهبي  مح د  الديد)ة))
حي أجالس سيدي علي رقم) عنوانه)ا))
25 64552)أراسة املغرب ك صفي) أ)

)ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)25)نون29) 222)جفي حي النهضة)
أراسة) (64552 (- (42 رقم) (28 زنقة)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4225.
47 I

MELIUS CONSULTING

ELEGANCY ARCHITECTURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 42 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 22 22، الدار البيضاء 
املغرب

 ELEGANCY ARCHITECTURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي 7، زنقة 
سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 

، مكتب رقم 8 ، املدتشفيات - 
22362 الدار البيضاء املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

45668 
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الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تغيي2) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
 ELEGANCY« من) الشركة  تد ية 
إ 4) (« (ARCHITECTURE
EXPRESSION( ARCHI( SARL-«

.»AU
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)28 824.
472I

MELIUS CONSULTING

 ELEGANCY ARCHITECTURE
.& INTERIORS S.A.R.L.A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 42 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 22 22، الدار البيضاء 
املغرب

 ELEGANCY ARCHITECTURE
 .& INTERIORS(S.A.R.L.A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7، زنقة 
سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 

، مكتب رقم 8 ، املدتشفيات - 
22362 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45668 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تحويل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»7،)زنقة سبتة)،)إقامة رامي،)الطابق)
الثاني)،)مكتب رقم)8)،)املدتشفيات)
إ 4) املغرب«) الدار البيضاء) (22362 (-
»مبنى)32)،)الطابق امجل)،)مكتب)5)،)
22232)الدار البيضاء) مركز إشراق)-)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)28 824.
473I

MELIUS CONSULTING

 ELEGANCY ARCHITECTURE
.& INTERIORS S.A.R.L.A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
 ذات الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 42 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 22 22، الدار البيضاء 
املغرب

 ELEGANCY ARCHITECTURE
 .& INTERIORS(S.A.R.L.A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7، زنقة 
سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 

، مكتب رقم 8 ، املدتشفيات - 
22362 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45668 
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
رفع) تم  نون29) 222) ( 5 في) املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره)»82.222 
إ 4) سرهم«) (22.222« أي من) سرهم«)
»22.222 )سرهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)28 824.
474I

DEMER CONSULTING

MAHITEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

 MAHITEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2   شارع 
عبداملومن الطابق 2 رقم 45 - 2222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MAHITEL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصال.
   2 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شارع عبداملومن الطابق)2)رقم)45)-)

2222)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الد كي) مهدي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  222 (: الص كي) املهدي  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد املهدي الص كي عنوانه)ا))
 22222 مح دي) حي  (5365 رقم)

أكاسير املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد املهدي الص كي عنوانه)ا))
 22222 مح دي) حي  (5365 رقم)

أكاسير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824272.
475I

COMPTA PLUS

SUPER NOUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA PLUS

 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 3 2

، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

SUPER NOUR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

مرآب،سفلي،مركز سيدي عي�شى 

بن علي،سوق الدبت اجالس 

الن ة،الفقيه بن صالح. - 23552 

سوق الدبت اجالس الن ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 SUPER(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

. NOUR

بيع مواس) (: غرض الشركة بإيجاز)

أشغال) أج  مختلفة  ،اشغال  البناء)

البناِء،منعش عقاري..

(: االأت اعي) املقر  عنوان 

مرآب،سفلي،مركز سيدي عي�شى بن)

علي،سوق الدبت اجالس الن ة،الفقيه)

الدبت) سوق  (23552 (- صالح.) بن 

اجالس الن ة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:
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  2.222 (: رشيد) فتحي  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد فتحي رشيد عنوانه)ا))الحي)
اإلساري،سيدي عي�شى بن علي،سوق)
سوق) (23552 الن ة) اجالس  الدبت 

الدبت اجالس الن ة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد فتحي رشيد عنوانه)ا))الحي)
اإلساري،سيدي عي�شى بن علي،سوق)
سوق) (23552 الن ة) اجالس  الدبت 

الدبت اجالس الن ة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بدوق الدبت اجالس الن ة)
رقم) تحت  سأن29) 222) ( 2 بتاريخ)

.237

476I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKNAVE
إعالن متعدس القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DAKNAVE »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

املدي2ة، زنقة سطات - 73222 
الداخلة املغرب .

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 62
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)نون29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
اإلأت اعية) الحصص  كافة  تفويت 
»ابنت) الديدة) اسم  في  املكتتبة 
 222.222 في) املت ثلة  ج  ح يد«)
22 )سرهم) حصة اأت اعية من فئة)
 SOTHERNE(للواحدة،)لفائدة شركة

.PELAGICA SARL

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:
استقالة الديد)»ح وسي ح يد«)

من مهام تديي2 الشركة ج ت29ئة ذمته
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
»سيدي) الداسة) تعيين  مايلي:)
ملجيد«) لحدن  ج  الداعدي«) حدن 

ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدسة)
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
امساسية) امنظ ة  عل4  املصاسقة 

الجديدة للشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2222.

477I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE AYAR CAR SARL
إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

رقم 32 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 
بلعربي الواس لح ر ، 52222، 

الرشيدية املغرب
STE AYAR CAR SARL »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: ملتقى 
زنقة 23 ج زنقة 2  رقم 27 تاركة 

الجديدة - 52222 الرشيدية املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 4425

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
26)سأن29) 222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم قرار رقم)-1:)الذي ينص)
فوت) حصص:) تفويت  مايلي:) عل4 
حصة) (522 فؤاس) أكوأيل  الديد 
اأت اعية أي أ يع حصصه للديد)

كبا أيوب)
قرار رقم قرار رقم)-2:)الذي ينص)
تديي2) أصبح  التديي2:) مايلي:) عل4 
أيوب) الديد كبا  أيدي  بين  الشركة 

لوحده.

قرار رقم قرار رقم)-3:)الذي ينص)
القانوني) الشكل  تغيي2  مايلي:) عل4 

للشركة
قرار رقم قرار رقم)-4:)الذي ينص)
القانون امسا�شي) تحيين  عل4 مايلي:)

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص) (:6- بند رقم بند رقم)
حصص) ج  رأس ال  مايلي:) عل4 
الحصص) كل  أصبحت  (: إأت اعية)
22 )سرهم) )222 حصة) اإلأت اعية)

للحصة))للديد كبا أيوب)
الذي ينص) (:7- بند رقم بند رقم)
رأس ال) في  املداه ات  مايلي:) عل4 
الشركة:)املداهم الوحيد في رأس ال)
ب ا) أيوب  كبا  الديد  هو  الشركة 

مج وعه)22222 )سرهم.
بند رقم بند رقم)-14:)الذي ينص)
عل4 مايلي:)تم تعيين الديد كبا أيوب)

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
سأن29) 222)تحت رقم) 625/222.

478I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM(sarl

 PROMOTION ARROYO DE
LA MIEL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO(sigle(A2CM(sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امجل ، مكتب رقم 

3 ، 22222، طنجة املغرب
 PROMOTION ARROYO DE
LA MIEL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 

الوطنية رقم 28 ، حدائق 
مرأان،الطابق االر�شي بلوك س - 
تطوان - - 23222 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2223

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) (23 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
 ABM )ة)) الديد) تفويت 
HOLDING  .348)حصة اأت اعية)
من أصل)348. )حصة لفائدة الديد)
سأن29) (23 بتاريخ) أيد  أح د  )ة))

.222 
أيد) طارق  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .2  
  2. )حصة لفائدة الديد))ة))أح د)

أيد بتاريخ)23)سأن29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (22 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)3654.

472I

موثق

جوهرة سمير
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

موثق
شارع الجيش امللكي اقامة املنزه رقم 
ا تطوان شارع الجيش امللكي اقامة 
املنزه رقم ا تطوان، 23222، تطوان 

املغرب
أوهرة س ي2 شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 38  شارع 
الحدن الثاني تطوان تطوان 23222 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.373 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) يوليوز) 222) ( 5 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
نجاة الطاهري) )ة)) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (2.752
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( 2.222
يوليوز) ( 5 بتاريخ) الطاهري  مح د 
ياس ينة) )ة)) الديد) تفويت  (.222 
الطاهري)2.752)حصة اأت اعية من
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2.222 )حصة لفائدة الديد) أصل) (

)ة))عبد الرح ان الطاهري بتاريخ)5  

يوليوز) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)26 3.

482I

موثقة

 MADARIS BENJELLOUN

ZAHR PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

موثقة

شارع القدس، حي ليكريت، 

ع ارة رقم 58 ، شقة 25، 

الطابق الثاني،اجالس طالب، عين 

الشق الدارالبيضاء ، 53 22، 

الدارالبيضاء املغرب

 MADARIS BENJELLOUN ZAHR

PRIVE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332، 

شارع ابراهيم الرجساني، الطابق 

25، شقة رقم  2، اقامة ريحان، 

حي املعاريف - 22372 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525 5 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 MADARIS BENJELLOUN ZAHR

. PRIVE

تعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خصو�شي.

(،332 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) الرجساني،) ابراهيم  شارع 
ريحان،) اقامة  رقم) 2،) شقة  (،25
الدارالبيضاء) (22372 (- حي املعاريف)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديدة الهام بن ألون زهر):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديدة كوتر بن ألون زهر):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
زهر) ألون  بن  الهام  الديدة 
بلوك ألف رقم) (22 قطاع) عنوانه)ا))
  2 22 الرياض) حي  الحبق  زنقة  (6

الرباط املغرب.
زهر) ألون  بن  كوتر  الديدة 
الزنقة) سهام  تجزئة  عنوانه)ا)) )
كاليفورنيا) (6 الشقة) (2 الطابق) ( 7

52 22)الدارالبيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
زهر) ألون  بن  الهام  الديدة 
بلوك ألف رقم) (22 قطاع) عنوانه)ا))
  2 22 الرياض) حي  الحبق  زنقة  (6

الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823628.
48 I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

VILION فيليون
إعالن متعدس القرارات

VILION SA
نفيليو

شركة مداه ة رأس الها 
222.222.  سرهم

املقر االأت اعي: 2 شارع تيلولس انفا 
الدار البيضاء

إنهاء عقد التوطين باإليجار
اإلسارة) مجلس  محضر  ب قت�شى 
VILION SAفيليون) ملداهمي شركة)

شركة مداه ة رأس الها
222.222. )سرهم بتاريخ)28)نون29)

 222)تم مايلي
إنهاء)عقد التوطين في عقد) (•
عنوان) نفس  عل4  بالحفاظ  إيجار 
لل قر االأت اعي)»2)شارع تيليولس)،)

أنفا)،)الدار البيضاء«
)تأكيد البند)4)من القانون) (•

امسا�شي للشركة
الضبط) بكتابة  اإليداع  /Iتم 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحك ة 
رقم) تحت  سأن29) 222) (26 يوم)

823268
بتعديل) التصريح  إيداع  /تم  (.II
يوم) السجل التجاري بالدار البيضاء)
26)سأن29) 222)تحت رقم)72 42

ب ثابة إعالن

482I

CABINET NORD ASSISTANCE

SAN JUAN PÊCHE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 42

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

SAN JUAN PÊCHE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ميناء 
الصيد - 22222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22  7
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها) (SAN JUAN PÊCHE
مقرها) جعنوان  سرهم  (2.522.222
 22222 (- الصيد) ميناء) اإلأت اعي 
طنجة املغرب نتيجة ل):)انتهاء)نشاط)

الشركة.
ميناء) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الصيد)-)22222)طنجة املغرب.)

ج عين:

 AVELINO SAN JUAN((الديد)ة

تجزئة) عنوانه)ا)) ج  (ESCARCENA

 23 52 ,مرتيل) نهج) شارع  الرميالت 

تطوان املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248823.

483I

ESPACE CONSULTING

OPTIQUE AHL FES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH,  2

 BUREAUX(MENARA, VN ،

30000، FES(MAROC

 OPTIQUE AHL FES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 45, 

العطارين, فاس املدينة, - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) ف29اير) 222) (  

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OPTIQUE AHL FES

غرض الشركة بإيجاز):)مبصراتي.

عنوان املقر االأت اعي):)املحل)45, 

 32222 (- املدينة,) فاس  العطارين,)

فاس املغرب.
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أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

 62.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
سرهم،)مقدم كالتا ي:

 422 (: املكاجي) امينة  الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) ( 82 (: الديد فؤاس خناسج)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املكاجي  امينة  الديدة 
رقم)336)بلوك)Z/C)الحديقة)؛)تغات)

32222)فاس املغرب.
الديد فؤاس خناسج عنوانه)ا))رقم)
تغات) ؛) الحديقة) (Z/C بلوك) (336

32222)فاس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) املكاجي  امينة  الديدة 
رقم)336)بلوك)Z/C)الحديقة)؛)تغات)

32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5422.

484I

DEMER CONSULTING

DAOTEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

DAOTEX شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 2   شارع 
عبداملومن الطابق 2 رقم 8  - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47 282

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) سأن29) 222) في) 2) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
الدعاية جالتدويق.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824224.
485I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

EL AKHAWINE KALFAOUI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلدطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

EL AKHAWINE KALFAOUI شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 23 

بلوك 23 الزيتونة الشطر   - 25222 
خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4235
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) في) 2) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
مبلغ) (EL AKHAWINE KALFAOUI
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
 23 بلوك) (23 مقرها اإلأت اعي رقم)
الزيتونة الشطر) )-)25222)خريبكة)
املغرب نتيجة ل):)عدم نشاط الشركة)

رغبة الشركاء.
 23 ج حدس مقر التصفية ب رقم)
 I(-(25000(بلوك)23)الزيتونة الشطر

خريبكة املغرب.)
ج عين:

كلفاجي) الهاسي  عبد  الديد)ة))
خلف) بني  الفقرى  سجار  عنوانه)ا)) ج 
25222)خريبكة املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

22)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)622.

486I

موثقة

يونس
إعالن متعدس القرارات

موثقة

الدار البيضاء، 8 مكرر، ملتقى 
زنقة امدت2سام جزنقة برجكديل 

إقامة سارة ‹‹س« ، مرس الدلطان ، 

22422، الدار البيضاء املغرب

يونس »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: الدار 

البيضـاء، 7 2، زنقة مصطفى 

املعاني - - الدار البيضـاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32325

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)نون29)8 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

االأت اعي) املوضوع  عل4  التأكيد 

للشركة.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:

القد ة) عقد  عل4  املصاسقة 

الديد) بين  (22/25/22 8 بتاريخ)

الحدني) العلوي  أح د  موالي 

جالديدة كوثر زرهوني.

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:

للحصص) الجديد  التقديم  (

االأت اعية.

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

التديي2 جالتوقيع االأت اعي.

عل4) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
إعاسة صياغة شاملة للقانون) مايلي:)

امسا�شي للشركة).

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:
حرر) عرفـي  عقـد  ب قت�شى  (/II
بالدار البيضاء،)بتاريخ)8 22/  /27 
امسا�شي) القانون  صياغة  إعاسة  تم 

للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)722532.
487I

fiduciaireborjcompta

ديجيتال نيت
شركة التضامن

جفاة شريك

fiduciaireborjcompta
 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC
سيجيتال نيت شركة التضامن

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 7 
زنقة 3  رقم 64 حي أيت القا�شي 

تكوين - 82222 أكاسير املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2635

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)6 )يوليوز) 222)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك لحدن بكيش ج توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  عل4  حصصه 

 22 7 أكتوبر) (26 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل امتي):

  45 (، بكيش) مح د  الديد)ة))
حصة).

 73 (، بكيش) فاط ة  الديد)ة))
حصة).

 73 (، بكيش) لطيفة  الديد)ة))
حصة).

 73 (، بكيش) خديجة  الديد)ة))
حصة).

 73 (، بكيش) أمينة  الديد)ة))
حصة).

 63 (، فاط ة البوهال ي) الديد)ة))
حصة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2638.
488I
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STE FIDU WHITE

STORDEK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDU WHITE
 RESI(SABRINE(BLOC(F(ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
STORDEK شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 22 
غشت - 65822 تاجريرت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.343
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
مدؤجلية) ذات  شركة  (STORDEK
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
(- غشت) (22 حي) اإلأت اعي  مقرها 
65822)تاجريرت املغرب نتيجة لعدم)

تحقيق الهدف االأت اعي.
ج عين:

ج) كرجم  القاسر  عبد  الديد)ة))
 22 حي) زايو  زنقة  (642 عنوانه)ا))
املغرب) تاجريرت  (65822 غشت)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
 22 حي) جفي  نون29) 222) (25 بتاريخ)

غشت)-)65822)تاجريرت املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاجريرت بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم) 325/222.
482I

فوكاج كوندلتنك

TECHNIFUTURE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

حل شركة
TECHNIFUTURE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة رقم التقييد في 
السجل التجاري 266247. جعنوان 
مقرها االأت اعي شارع 2  مارس 

اقامة شي اء الع ارة 485 الرقم2 
الدار البيضاء 22452

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) ( 8 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
رأس الها) مبلغ  (TECHNIFUTURE
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اقامة) مارس  ( 2 شارع) االأت اعي 
شي اء)الع ارة)485)الرقم2)-)25222 
22452)املغرب نتيجة) الدار البيضاء)

ل):)كوفيد)2 .
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 485 2 )مارس اقامة شي اء)الع ارة)
الرقم2)املغرب الدار البيضاء)22452 

املغرب).
ج عين:

عنوانه) ج  أبو  سعيد  الديد 
شقة) طابق) ) املقاجمة  شارع  (222
املغرب) البيضاء) الدار  (22622  3

ك صفي للشركة.
جعند االقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
شارع) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 485 2 )مارس اقامة شي اء)الع ارة)

الرقم)2 22452
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823237
422I

EVENT(BEAUTY(&(HEALTH(sarl(au

DIVAN CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DIVAN CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22865
في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 DIVAN(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.CAR
تأأي2) (, بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات)
جعنوان مقرها االأت اعي)،)سيدي)
طريق) امجل  الطابق  أزئ3) (3 غانم)

أسفي مــــــراكش
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد أيت حاج موالي عبد الغني)
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).)
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء
الديد أيت حاج موالي عبد الغني
تجزئة) (727 شريك جحيد عنوانه)

املدار طريق أسفي مــــــراكش)
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة
الشركة) مدي2  أوهاري  أح د 

الديد).)
3)عين) ج عنوانه رقم) 2)الجننات)

إطي مراكش
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32222 .

42 I

TRACOMPT

TRALLING ABDOU SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

تأسيس شركة
TRALLING ABDOU SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. TRALLING ABDOU SARL
غرض الشركة بإيجاز:)

أ يع) (( استي2اس ج تصدير) (-
معدات) ج  املكتبات  مدتلزمات 

املعلوميات)))
بيع جشراء)التبغ) (-

امسجات) ج  امأهزة  م ول  (-
املتعلقة باملكاتب ج املدارس).

زنقة) اإلأت اعي  مقرها  عنوان 
القائد أح د الرقم)77)الطابق االجل)

بندلي ان)
بندلي ان) ( 3222 ال29يدي) الرمز 

املغرب)
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
-)مقد ة) سرهم-)تدعون الف سرهم)

كالتا ي:
 222 موأيد) سومية  (: الديدة)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 222 كوثر) املجيد  عبد  (: الديد)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 كوثر) املو 4  عبد  (: الديد)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
موأيد) سومية  (: الديدة)

22222,22)بقي ة)22 )سرهم.
كوثر) املجيد  عبد  (: الديد)

22222,22)بقي ة)22 )سرهم.
كوثر) املو 4  عبد  (: الديد)

52222,22)بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
-)الديدة):)سومية موأيد عنوانها)
رقم)  68  (48 اقامة الوازيس رقم) (:

بندلي ان).
(، كوثر) املجيد  عبد  (: الديد) (-
عنوانه):)شارع الحدن الثاني رقم) 7 

بندلي ان)
حي) (: عبد املو 4 كوثر) (: الديد) (-
 24 الرقم) الد ارة  زنقة  الدالم 

بندلي ان).
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جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

(، كوثر) املجيد  عبد  (: الديد) (-

عنوانه):)شارع الحدن الثاني رقم) 7 

بندلي ان املغرب)

رقم التقييد في السجل التجاري):)

7245

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) سلي ان  ب9ن  االبتدائية 

نون29) 222)تحت رقم)624

422I

CABINET AEQ

كوفرنونس أند فايننس بارتنرز
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CABINET AEQ

 BD(Abdelmoumen,57

 Immeuble(Al(Hadi(B9 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

كوفرنونس أند فايننس بارتن2ز 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة ربح 

أ , زاجية شارع بئ2 أنزران ج القائد 

امشطر - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 4 25

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) في) 2) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

اللطيف) عبد  )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (522 القرطبي)

أصل)222. )حصة لفائدة الديد))ة))

غيثة بركاش بتاريخ)27)أكتوبر) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823288.

423I

INDUSTRIAL CLEANIN SERVICE

 INDUSTRIAL CLEANING
SERVICE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

INDUSTRIAL CLEANIN SERVICE

 BD(ROUDANI، 25000، 286

KHOURIBGA MAROC

 INDUSTRIAL CLEANING

SERVICE -ICS- شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

ابراهيم الرجساني رقم 286 - 25222 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7382

 27 ب قت�شى عقدع رفي مؤرخ في)

غشت) 222)تم إعداس)

ذات) لشركة  امسا�شي  القانون 

املدؤجلية املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) عة متبو كة لشر ا تد ية

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 INDUSTRIAL CLEANING

.-SERVICE(-ICS

النظافة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

الصناعية جأشغال مختلفة.

شارع) (: املقراالأت اعي) عنوان 

ابراهيم الرجساني رقم)286)-)25222 

خريبكةاملغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

االشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: مح د) الديدنظيفي 

حصة بقي ة)22 )سره للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (-

جصفات جمواطن الشركاء:

مح دعنوانه)ا)) الديدنظيفي 

 286 رقم) الرجساني  ابراهيم  شارع 

25222)خريبكة املغرب.

ئلية لعا ا ج لشخصية ا ء مس ا  ا

جمواطن مدي2يالشركة:

(( ا ( نه ا عنو نظيفي ح د لديد ا

 286 شارعابراهي الرجساني2قم)

25222)خريبكةاملغرب

ت اإليداعالقانونيباملحك ةاالبتد

سأن29) 222  (26 ائيةبخريبكةبتاريخ)

تحت2قم)257.

424I

CABINET DES EXPERTS

FIRM BUILDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EXPERTS

 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY

 MOHAMMADI MARRAKECH

 Res.essaada(marjane، 40000،

Marrakech(MAROC

 FIRM BUILDING SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

لكبابدة هراجة زمران سيدي رحال 

قلعة الدراغنة - 42222 قلعة 

الدراغنة سيدي رحال

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 FIRM (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.BUILDING SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)رصاص).
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رحال) سيدي  زمران  هراجة  لكبابدة 
قلعة) (42222 (- الدراغنة) قلعة 

الدراغنة سيدي رحال.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: الرزاق) عبد  الحاجي  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (-

جصفات جمواطن الشركاء):
الرزاق) عبد  الحاجي  الديد 
قلعة) رحال  سيدي  عنوانه)ا))
الدراغنة) قلعة  (42222 الدراغنة)

سيدي رحال.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
الرزاق) عبد  الحاجي  الديد 
قلعة) رحال  سيدي  عنوانه)ا))
الدراغنة) قلعة  (42222 الدراغنة)

سيدي رحال
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة الدراغنة بتاريخ)24 
نون29) 222)تحت رقم) 425/222.

425I

RL CONSULTING

 AUTOMOBILE SOCIÉTÉ 
 DE DIFFUSION

»MOTOCYCLISTE »DMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء)فرع تابع للشركة

 س م ٲ
سرهم 6.222.222,22  

شركة محدجسة املدؤجلية 
برأس ال 

املقراالأت اعي : زنقة املالزم ارموه 
طيب, عكاشة, الدار البيضاء

رقم التجاري السجل  24.22 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)شتن29) 222)تقرر إنشاء)
فرع تابع للشركة تحت التد ية)»س م)
انزكان) بالعنوان  الكائن  ج  أݣاسير«) أ 
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تجزئة رقم أ)232)املنطقة الصناعية)

صندجق بريد)86623)أݣاسير ج املدي2ة)

تم) ع ر.) س ال ي  الديد  طرف  من 

التجارية) باملحك ة  القانوني  اإليداع 

بالدار البيضاء)بتاريخ)22)نون29) 222 

تحت رقم)73 822.

426I

Global(Infobel

STE NAJOUA T.D
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global(Infobel

 N°95 3 émé(étage(lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE NAJOUA T.D شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

   قيدارية بوطاليبي ايت ملول ايت 

ملول 82222 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2442 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 4

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NAJOUA T.D
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أع ال أج إنشاءات متنوعة.

عنوان املقر االأت اعي):)محل رقم)

  )قيدارية بوطاليبي ايت ملول ايت)

ملول)82222)انزكان املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: نجوى محدين) الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة نجوى محدين عنوانه)ا))
اكاسير) القدس  (62 رقم) ا5) بلوك 

82222)اكاسير املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة نجوى محدين عنوانه)ا))
اكاسير) القدس  (62 رقم) ا5) بلوك 

82222)اكاسير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (28 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

 222)تحت رقم)2288.
427I

MECOMPTES

SODECSO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

MECOMPTES
 4EME ÉTAGE PLACE  

 ZELLAQUA IMMEUBLE
HELVETIA الدار البيضاء، 22252، 

الدار البيضاء املغرب
SODECSO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 

الصناعية أنوب الغرب إقامة رقم 
72 - 28832 املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2823
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) شتن29) 222) ( 3 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
الكريم) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
حصة اأت اعية من) ( 3.752 أ29ي)
حصة لفائدة الديد) (27.522 أصل)
شتن29) ( 3 بتاريخ) أ29ي  هبة  )ة))

.222 
الكريم) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
حصة اأت اعية من) ( 3.752 أ29ي)

حصة لفائدة الديد) (27.522 أصل)
شتن29) ( 3 بتاريخ) أ29ي  إكرام  )ة))

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)2228.

428I

SAVOIR EXPERT

SKOUMDAZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
SKOUMDAZ شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
سكورة مداز بوملان - 33222 بوملان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SKOUMDAZ
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أع ال متنوعة
تاأر

استي2اس ج تصدير).
مركز) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
بوملان) (33222 (- سكورة مداز بوملان)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: زهور) اقبوب  الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زهور  اقبوب  الديدة 
 33222 بوملان) مداز  سكورة  مركز 

بوملان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) زهور  اقبوب  الديدة 
 33222 بوملان) مداز  سكورة  مركز 

بوملان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (28 بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 352/222.

422I

كفاءات الغد

V-ENERGIE sarl au
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كفاءات الغد
 rue(Mly(abdellah(Khouribga 73
 73 rue(Mly(abdellah(Khouribga،

Khouribga ،25000 املغرب
V-ENERGIE(sarl(au شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 842 حي 

الفوسفاط بولنوار - 25222 خريبكة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7322

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 8
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.V-ENERGIE(sarl(au

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التنظيف ج أشغال مختلفة البناء.

حي) (842 (: عنوان املقر االأت اعي)

الفوسفاط بولنوار)-)25222)خريبكة)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

هللا) ر�شى  الدين  صالح  الديد 

الفوسفاط) حي  (842 عنوانه)ا))

بولنوار)25222)خريبكة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

هللا) ر�شى  الدين  صالح  الديد 

الفوسفاط) حي  (842 عنوانه)ا))

بولنوار)25222)خريبكة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ) 2)

 222)تحت رقم)853.

522I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 PRESSING NEW FLORIDA

بريسينغ نيو فلوريدا
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

22 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 22222، طنجة املغرب

 PRESSING NEW FLORIDA

بريدينغ نيو فلوريدا شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

مدنانة ، اقامة الخي2، بلوك اش، 
رقم   طنجة - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22662

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 PRESSING NEW FLORIDA

بريدينغ نيو فلوريدا.

الغديل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعي جالغديل بشكل عام.
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

اش،) بلوك  الخي2،) اقامة  (، مدنانة)
رقم) )طنجة)-)22222)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد الحدين زاهدي):)52)حصة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

حصة) (52 (: الديد مح د زاهدي)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد الحدين زاهدي عنوانه)ا))
ت ارة) (4322 رقم) (4 الوفاق) تجزئة 

2 22 )ت ارة املغرب).

الديد مح د زاهد عنوانه)ا))ح م)
 42222 582)مراكش) 4)رقم) الوحدة)

مراكش املغرب).

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد الحدين زاهدي عنوانه)ا))
ت ارة) (4322 رقم) (4 الوفاق) تجزئة 

2 22 )ت ارة املغرب).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248824.

52 I

AAZIZ MOHAMED

RAYANALU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AAZIZ MOHAMED
 N°42, RUE(IBNOU(MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

RAYANALU شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
مح د بوزيان ،إقامة الهدى،الرقم 
37 الطابق 3 الرقم 24 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 57222

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
مدؤجلية) ذات  شركة  (RAYANALU
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي شارع مح د بوزيان)
 3 الطابق) (37 الهدى،الرقم) ،إقامة 
البيضاء) الدار  (22222 (- (24 الرقم)

املغرب نتيجة لتصفية قبل امجان.
ج عين:

ج) أعواني  هشام  الديد)ة))
عنوانه)ا))بولو رقم)7 22222)املغرب)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
شارع) جفي  نون29) 222) ( 5 بتاريخ)
الهدى،الرقم) ،إقامة  بوزيان) مح د 
 22222 (- (24 الرقم) (3 الطابق) (37

الدار البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)722738.

522I

)شيشا سعيد محاسب معت د بالرشيدية

TM OULED NASSER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معت د 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواس لح ر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية
TM OULED NASSER شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
سرغين أ اعة الخنك الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 535 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 TM (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. OULED NASSER
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الوطني) الغي2  لحداب  البضائع 

جالدج ي.
قصر) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- الرشيدية) الخنك  أ اعة  سرغين 

52222)الرشيدية املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: امح د) ع راجي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25472

الديد ع راجي امح د عنوانه)ا))

 6 222 قصر انباج بوعنان بوعرفة)

بوعنان املغرب).

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ع راجي امح د عنوانه)ا))

 6 222 قصر انباج بوعنان بوعرفة)

بوعنان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)2237.
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 MONDIAL BERRY EXPORT

SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 MONDIAL BERRY EXPORT

 SARL

املقـر االأتـ ـاعي: رقم 267 الطابق 

امجل الشقة  2 شارع افران الهدى 

اكاسير

السجل التجاري رقم : 5 467

العام) الج ع  عقد  ب قت�شى 

   /222 /  23 بتاريخ) االستثنائي 

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

 MONDIAL BERRY EXPORT«

SARL)»)مايلي):)

الرفع من الرأس ال الشركة من)

222.222.22)سرهم إ 4)252.222.22 

سرهم بدخول الشريك الجديد الديد)

الكارح سعيد).

رضوان) كي ار  الديد  بتعيين 

ك دي2ين) سعيد  الكارح  الديد  ج 

للشركة ملدة غي2 محدجسة).

تنقيح القانون امسا�شي للشركة):)

اإليداع) تـم  القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) بأكاسير  التجارية  املحكـ ـة 

 2/222 / 2)تحت رقم) 2747 .

التعديل بالسجل التجاري:

التجاري) بالسجل  التعديل  تم 

بأكاسير) التجارية  املحك ة  لدى 

عدس) تحت  بتاريخ 2/222 / 2)

. 4252
للخــــــال صــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك
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Jeesr(Industries

JEESR INDUSTRIES
إعالن متعدس القرارات

Jeesr(Industries

 Lot(Al(Baraka – Rue(Al

 Wattasiyine – zone(Industrielle

، 26202، Berrechid(MAROC

 JEESR INDUSTRIES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة ابن 

املعتز إقامة لو أوايو2 الطابق  

الشقة 2 بيلفدير - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.222825

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) 28)شتن29) 222) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

العام) االأت اع  يوافق  مايلي:)

مال) رأس  سخول  عل4  تحفظ  بدجن 

 SILENT« شركة) (، الجدس) الشركاء)

 BELIEVERS( GROUP«( ،( »MAGI

 CORPORATION«( AB.( Corp( »،«

جذلك) (،« (AB VENTURE CAPITAL

املختلفة) املداه ات  ع ليات  بعد 

املقدمة.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املاستين) تعديل  العام  االأت اع  قرر 

من النظام امسا�شي جاعت اس) (7 ج) (6

للشركة) املعدل  امسا�شي  النظام 

الذي تم جضعه في شكله الجديد.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص عل4 مايلي:

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)4 8225.
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 GUIDE MUTUELLE
SOLUTIONS SAS

شركة التوصية البديطة
إنشاء)فرع تابع للشركة

مكتب الحدابات أنفوفدك

ع ارة أهضار زنقة مراكش حي 

الصناعي أكاسير

WWW.INFOFISC.COM

انشـاء فرع لشركة

 GUIDE MUTUELLE SOLUTIONS

SAS

 SUCCURSALE DE LA SOCIETE

 ETRANGERE GUIDE MUTUELLE

SOLUTIONS

العام) الج ع  عقد  ب قت�شى 

بتاريخ) 222/  /5   االستثنائي 

 GUIDE MUTUELLE (« لشركة)

SOLUTIONS SAS«)بشريك الوحيد)

تقرر مايلي):

اسم) تحت  للشركة  فرع  افتتاح 

 SUCCURSALE DE LA SOCIETE

 ETRANGERE GUIDE MUTUELLE

SOLUTIONS)جسلك ببلوك)25)شارع)

 6 ج) (5 مكتب رقم) ( 33 تطوان رقم)

,الطابق الثالت الحي املح دي اكاسير

 DOS الديد) الفرع  مدراء) تعيين 

 SANTOS( PINHO( Gustavo

 DE MOURA Carla , جالديدة)

Iréne,Amorin)لفت2ة غي2 محدجسة.

يع ل الفرع بالتوقيع املنفصل) (-

 DOS SANTOS PINHO إما الديد)

 Iréne،( DE للديدة) أج  (Gustavo

.MOURA(Carla,(Amorin

اإليداع) تـم  القـانــونــي:) اإليداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) بأكاسير  التجارية  املحكـ ـة 

 2/222 / 2)تحت رقم)27473 .

(: رقم التقيد في السجل التجاري)
تم التسجيل في السجل التجاري لدى)
املحك ة التجارية باكاسير تحت رقم)

 42683
للخــــــالصــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك
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FIGENOUV

GOODSTEP AUTO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 6  شقة 3 سيور 

الدالم ، 52252، مكناس املغرب
GOODSTEP AUTO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

املدرسة رقم 2 الطابق االر�شي برج 
موالي ع ر - 2 52 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54772

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GOODSTEP AUTO
بيع) (1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قطع الغيار)-2التصدير جاالستي2اس.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الطابق االر�شي برج) (2 املدرسة رقم)

موالي ع ر)-)2 52)مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:



25473 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

  .222 (: ابراهيم) لكواهي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد لكواهي ابراهيم عنوانه)ا))

امل)5)اضافي رقم)52 )حي املدي2ة ح)

ي م)42 2 )الرباط املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد لكواهي ابراهيم عنوانه)ا))

امل)5)اضافي رقم)52 )حي املدي2ة ح)

ي م)42 2 )الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (25 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5287.
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OXYGENE MASSAGE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

»OXYGENE MASSAGE SARL «

املقـر االأتـ ـاعي: رقم 5  شارع مو�شى 

ابن نصي2 اكاسير 

السجل التجاري رقم : 33672 

العام) الج ع  عقد  ب قت�شى 

بين) (222 / 2/28 االستثنائي بتاريخ)

 OXYGENE MASSAGE (« شركاء)

SARL«)تقرر مايلي):)

*)بيع حصص االأت اعية):

شي اء) ابجالل  الديدة  فوتت  (-

للديد) اأت اعية  حصة  ( 222

الدعدي شرف.

استقالة مدي2 الشركة الديدة) (*

ابجالل شي اء).

الكالطي) جليد  الديد  تعيين  (*

غي2) لفت2ة  للشركة  جحيد  ك دي2 

محدجسة.

*)إسارة جتوقيع الحداب املصرفي.

*)تنقيح النظام امسا�شي).

االيـداع) تـم  القـانــونــي:) اإليداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) بأكاسير  التجارية  املحكـ ـة 

2/27 / 222)تحت رقم)  276 .

التجاري:) السجل  في  التقيد  رقم 
التجاري) السجل  في  التسجيل  تم 
لل حك ة التجارية بأكاسير تحت رقم)

77 4)بتاريخ)2/27 / 222 .
للخــــــال صــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك

528I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RITCHAARD CONSEIL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء)فرع تابع للشركة

مكتب الحدابات أنفوفدك
ع ارة أهضار زنقة مراكش حي 

الصناعي أكاسير
WWW.INFOFISC.COM

انشـاء فرع لشركة
RITCHAARD CONSEIL SARL

 RITCHAARD(Santé(succursale
de(la(société(étrangére

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
شركاء) قرر  بتاريخ) 222/  /5 )
 RITCHARD CONSEIL (« شركة)

SARL«)مايلي):
 25 ببلوك) للشركة  فرع  افتتاح 
 5 33 )مكتب رقم) شارع تطوان رقم)
املح دي) الحي  الثالت  ,الطابق  (6 ج)

اكاسير
الديد) الفرع  مديري  تعيين 
 RICHARD( Jean-Christophe,
 Mr TAHAR Franck,(ج الديد(Pascal

Maurice)لفت2ة غي2 محدجسة.
املنفصل) بالتوقيع  الفرع  يع ل 
RICHARD( Jean- للديد)
الديد) أج  (Christophe,( Pascal

.TAHAR(Franck,(Maurice
اإليداع) تـم  (: القـانــونــي) اإليداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ) بأكاسير  التجارية  املحكـ ـة 
 2/222 / 2)تحت رقم)27472 .

(: رقم التقيد في السجل التجاري)
تم التسجيل في السجل التجاري لدى)
املحك ة التجارية باكاسير تحت رقم)

.4268 
للخــــــالصــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك

522I

Audifisc(Maroc

STRATEGIC BRIDGE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 « STRATEGIC BRIDGE «
ش.ذ.م.م.ش.ج

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة من شريك جحيد

ب قت�شى عقد عرفي م29م بالدار)
(، نون29) 222) (32 بتاريخ) البيضاء)
مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدجسة من شريك جحيد جالتي تتوفر)

عل4 الخصائص التالية):
 STRATEGIC (« الشركة:) اسم 
شريك) من  ش.ذ.م.م  (« (BRIDGE

جحيد
الهدف:)االغراض التي أسدت من)
األها الشركة هي القيام في املغرب أج)

في الخارج ب ا يلي):)
التوزيع) ج  التدويق  ج  التجارة 
البضائع) املواس ج  املنتجات ج  لج يع 
أج) الخام  (، املعبأة) غي2  ج  املعبأة 

املعالجة)؛
شراء)ج توزيع ج بيع أ يع املنتجات)
ج املواس من أ يع املصاسر ج من اي)

نوع)؛
بج يع) عامة  بصفة  التجارة 

انواعها املشرجعة)؛
االستي2اس ج التصدير)؛

انواعه) بج يع  التجاري  الت ثيل 
لج يع املواس املحلية ج املدتورسة)؛

مجال) في  جاملداعدة  االستشارة 
التجارة)؛

الع ليات) أ يع  عامة  بصفة  ج 
ج) املالية  ج  الصناعية  ج  التجارية 
املنقولة جالعقارية اج غي2ها،)جاملتعلقة)
بهدف) مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل 
بج يع) ج  أعاله،) املذكور  الشركة،)
الصلة،) ذات  ج  املشابهة  امهداف 
تعزيز) ج  تدهيل  من  ت كن  التي  ج 
كذلك) ج  جنشاطها،) الشركة  تن ية 
املداه ة بشكل مباشر اج غي2 مباشر)
اهداف) ا 4  تدع4  التي  الشركات  في 

م اثلة اج ذات الصلة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (22 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.

مح د) شارع  (265 الشركة:) مقر 

 92- شقة) (- (2 الطابق) (– الزرقطوني)

الدار البيضاء
رأس ال) يبلغ  (: الشركة) رأس ال 

مقدم) سرهم  ( 22.222 الشركة)

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 222 إ 4)

االكتتاب) عند  املدفوعة  ج  للواحدة 

بندبة النصف)) /2))من قي تها من)

طرف الشريك الديد سي ون افي.)

تدي2الشركة) (: الشركة) اسارة 

الديد) الوحيد  الشريك  طرف  من 

سي ون افي ملدة غي2 محدجسة.

الدنة املالية للشركة):)تبتدئ من)

فاتح يناير ج تنتهي في 3)سأن29.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

525352)من السجل التجاري بتاريخ)

2 )سأن29) 222.

5 2I

Global(Infobel

 STE TRANSPORT NOR

KAMAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Global(Infobel

 N°95 3 émé(étage(lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

 STE TRANSPORT NOR KAMAL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

22 قيدارية بوطابي ايت ملول ايت 

ملول 82222 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25474

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. TRANSPORT NOR KAMAL
غرض الشركة بإيجاز):)

نقل البضايع لحداب الغي2).
عنوان املقر االأت اعي):)محل رقم)
قيدارية بوطابي ايت ملول ايت) (22

ملول)82222)انزكان املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: سلي اني) ك ال  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سلي اني  ك ال  الديد 
حي تيليال الخوارزمي)25)بلوك)25)رقم)

52)تيكيوين)82222)اكاسير املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) سلي اني  ك ال  الديد 
رقم) (25 بلوك) (25 الخوارزمي) تيليال 

52)تيكيوين)82222)اكاسير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)8 25.
5  I

TRANSPARENCE(COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION(-T2CS

PARAPHARMACIE JANNA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE(COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE
 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 PARAPHARMACIE JANNA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محاميد 

2 اناس27- محل رقم    - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PARAPHARMACIE JANNA

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات خوارزمية)

تاأر أج جسيط استي2اس جتصدير.

محاميد) (: عنوان املقر االأت اعي)

 42222 (- محل رقم)  ) اناس27-) (2

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 222 (: رقية) الحاج  ند  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة ند الحاج رقية عنوانه)ا))
 6 رقم) (2 الخليل) اقامة  اسكجور 

مراكش)42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة ند الحاج رقية عنوانه)ا))
 6 رقم) (2 الخليل) اقامة  اسكجور 

مراكش)42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (32 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 332 .

5 2I

Global(Infobel

STE JUPITER MATERIAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global(Infobel
 N°95 3 émé(étage(lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

 STE JUPITER MATERIAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 32 

بقعة 52 ا حي الوفاق بندركاج اكاسير 
اكاسير 82222 اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
427 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.JUPITER MATERIAUX
:)مقاجل في) غرض الشركة بإيجاز)

اع ال النجارة جاالملنيوم).
 32 حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
بقعة)52)ا حي الوفاق بندركاج اكاسير)

اكاسير)82222)اكاسير املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: املهدي) شطو  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شطو  مهدي  الديد 
 82222 فيال شطو اغرجض بندركاج)

اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) شطو  مهدي  الديد 
 82222 فيال شطو اغرجض بندركاج)

اكاسير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27524 .
5 3I

العيون استشارات

 AL FADILE COMMERCE
GENERAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم  3 شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
 AL FADILE COMMERCE

GENERAL شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل رقم 
 2 بالطابق الدفلي ع ارة اتالنتيك 
زنقة تافياللت حي خط الرملة  2 

العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 AL (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.FADILE COMMERCE GENERAL

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العامة جالتجارة جاالستي2اس جالتصدير)
الشاي,) جتعبئة  استي2اس  جالتوزيع,)
التجارة شراء)جبيع املالبس جامق شة)

جأ يع املنتجات النديجية....



25475 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

عنوان املقر االأت اعي):)املحل رقم)
بالطابق الدفلي ع ارة اتالنتيك) (2 
الرملة) 2  خط  حي  تافياللت  زنقة 

العيون)-)72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد شيخن ح اه هللا)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد شيخن ح اه هللا عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد شيخن ح اه هللا عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (32 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم)3642.
5 4I

MECOMPTES

MAC CEASAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

MECOMPTES
 4EME ÉTAGE PLACE  

 ZELLAQUA IMMEUBLE
HELVETIA الدار البيضاء، 22252، 

الدار البيضاء املغرب
MAC CEASAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الزيراجي شارع مح د صدقي رقم 

327 - 22222 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 688 5

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع الزيراجي شارع مح د صدقي)

البيضاء) الدار  (22222 (- (327 رقم)
 Anfa« التجاري) »املركز  إ 4) املغرب«)
شارع) (3 الطابق) املقر4 .3) (« (Place
الكورنيش عين الذئاب الدار البيضاء)

-)22222)الدار البيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)362 82.
5 5I

AMDEM

NAMOMI CALL AGENCY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

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

NAMOMI CALL AGENCY شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عبد الكريم الخطابي زنقة حدن 

بن مبارك اقامة الخطابية ع ارة ب 
الطابف االجل رقم 3 كليز مراكش 

مراكش 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2262 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (27
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NAMOMI CALL AGENCY
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداء)ج االتصال
االستي2اس ج التصدير).

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
حدن) زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 
بن مبارك اقامة الخطابية ع ارة ب)

مراكش) كليز  (3 رقم) االجل  الطابف 
مراكش)42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

 KATAR-NADA الديدة)
عنوانه)ا)) (KERBOUZ ép. AZZAR

فرندا)*****)*****)فرندا.
 TROJMANN YOHAN الديد)
عنوانه)ا))فرندا)*****)*****)فرندا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 KATAR-NADA الديدة)
عنوانه)ا)) (KERBOUZ ép. AZZAR

فرندا)*****)*****)فرندا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)62 3 .
5 6I

سيوان امستاذة أس اء)خوالني حدني

KETTANI’S BUILDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوان امستاذة أس اء خوالني 
حدني

شارع الدالجي، إقامة النخيل، 
الطابق امجل، رقم   ، 32222، 

فاس املغرب
KETTANI’S BUILDING شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32، 
زنقة 228، عين قاسجس، حي املصل4 

- 22 32 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72563

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KETTANI’S BUILDING

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
(،32 :)رقم) عنوان املقر االأت اعي)
228،)عين قاسجس،)حي املصل4) زنقة)

-)22 32)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الكتاني) الشريف  ح زة  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الكتاني) الشريف  ح زة  الديد 
7،)طريق) عنوانه)ا))شارع جليلي،)رقم)

اي وزار)32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الكتاني) الشريف  ح زة  الديد 
7،)طريق) عنوانه)ا))شارع جليلي،)رقم)

اي وزار)32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5572.

5 7I

MOORISH

AMSAL MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

MOORISH

32 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة س 

، 22282، الدار البيضاء املغرب

AMSAL MAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها االأت اعي 2 4 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة   - 

22242 الدار البيضاء املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422672

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تغيي2) شتن29) 222) (28 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»)شراء)بيع جتوزيع)

منتجات التج يل

االأهزة) جتوزيع  »استي2اس  إ 4) («

الطبية بالج لة

استي2اس جتوزيع منتجات التج يل)

بالج لة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822832.

5 8I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

TRANS SCHOOL DAKHLA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 

صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

 TRANS SCHOOL DAKHLA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع االمم 

املتحدة رقم 258  شقة رقم  2 حي 

الدالم - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 225 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.SCHOOL DAKHLA
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدر�شي لحداب الغي2.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شقة رقم) ( 258 االمم املتحدة رقم)
الداخلة) (73222 (- الدالم) حي  (2 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: �شي) بن  الحدن  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد الحدن بن �شي عنوانه)ا))
حي موالي رشيد ع ارة بن �شي ع ارة)

24 73222)الداخلة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الحدن بن �شي عنوانه)ا))
حي موالي رشيد ع ارة بن �شي ع ارة)

24 73222)الداخلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)253 .
5 2I

Cabinet(Solution(Consulting(and(Accounting

TECHNO LIKE MOSSADDIK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet(Solution(Consulting
and(Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
 TECHNO LIKE MOSSADDIK

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 32 

شقة 8 زنقة موالي اح د الوكيلي 

حدان - 2222  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 56 77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (24

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TECHNO LIKE MOSSADDIK

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جشراءهواتف جمدتلزماته.

عنوان املقر االأت اعي):)ع ارة)32 
الوكيلي) اح د  موالي  زنقة  (8 شقة)

حدان)-)2222 )الرباط املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: مصدق) الكريم  عبد  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

مصدق) الكريم  عبد  الديد 

الرباط) ( 2222 الرباط) عنوانه)ا))

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

مصدق) الكريم  عبد  الديد 

الرباط) ( 2222 الرباط) عنوانه)ا))

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22264 .

522I

B.&(B.(COMPTA

SAIDE VTC
إعالن متعدس القرارات

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 52 2 ، الرباط املغرب

SAIDE VTC »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: بلوك 
أهاء رقم 4 بوهالل يعقوب املنصور 

الرباط - - الرباط املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 42475

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
مرغاس) عث ان  الديد  حصص  بيع 

كاملة لشريكه الديد ح زة مداجي
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
بيع الديد مح د بوعدل)22 )حصة)
لشريكه) الشركة  في  حصصه  من 

الديد ح زة مداجي)
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
املفتاحي) امين  مح د  الديد  بيع 
حصة من حصصه في الشركة) ( 22

لشريكه الديد ح زة مداجي)
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) بوعدل  مح د  الديد  استقالة 
تديي2 الشركة ج تعيين الديد ح زة)

مداجي مدي2ا للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
مدي2) مداجي  ح زة  الديد  مايلي:)

الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 762 ي تلك) مداجي  ح زة  الديد 
حصة من حصص الشركة,)ج الديد)
حصة) ( 52 ي تلك) بوعدل  مح د 
من حصص الشركة,)ج الديد مح د)
حصة من) (22 امين املفتاحي ي تلك)

حصص الشركة.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22328 .
52 I

FIDUCIAIRE ENNOUR

ZIANOS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

ZIANOS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
خريبكة رقم 242 الفقيه بن صالح - 

23222 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ZIANOS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التي) الديارات  طريق  عن  البضائع 
أج) مداجية  املعت دة  ح ولتها  تكون 
النقل بين) )مقاجل)) (

ً
طنا ( 5 أكث2 من)

املدن)-)االستي2اس جالتصدير).
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
خريبكة رقم)242)الفقيه بن صالح)-)

23222)الفقيه بن صالح املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد الراقي صالح):)222. )حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صالح  الراقي  الديد 
  22 حي اقلي ة زنقة خريبكة الرقم)
الفقيه بن) (23222 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) صالح  الراقي  الديد 
  22 حي اقلي ة زنقة خريبكة الرقم)
الفقيه بن) (23222 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  سأن29) 222) (26 بتاريخ)

.3 2/222 

522I

سهريكاس

شركة أعمال البناء العصري 
كوتر ستار

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

سهريكاس
46 ب س الزرقطوني الدرج 2 الشقة 

الرقم 6 الدارالبيضاء 46 ب س 
الزرقطوني الدرج 2 الشقة الرقم 6 

الدارالبيضاء، 22222، املغرب الدار 
البيضاء

شركة أع ال البناء العصري كوتر 
ستار شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ج ب 
التقدم مج وعة 2 الدرج التاني 
س/س ال29نو�شي الدار البيضاء - 
22622 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.453467
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) يوليوز) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

مرجان معيزي) )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
يوليوز) (22 بتاريخ) أرزج  مصطفى 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)786242.
523I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 ROBERT BOSCH
MOROCCO

إعالن متعدس القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
الزرقطوني) مح د  شارع  (,422
الطابق الثاني،)الرقم)2  422,)شارع)
الثاني،) الطابق  الزرقطوني  مح د 
البيضاء) الدار  (،22222 (، 2 الرقم)

MAROC
 ROBERT BOSCH MOROCCO

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 22   
شارع القدس ، حديقة ني2شور ، 

شور 4  ، الطابق امجل، رقم  2  ، 
سيدي معرجف 22   شارع القدس 
، حديقة ني2شور ، شور 4  ، الطابق 

امجل رقم  2  ، سيدي معرجف 
22282 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.356725

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي) مدي2:) استقالة  رقم  قرار 
ينص عل4 مايلي:)لإلشارة إ 4 استقالة)
الديد أندرياس جيلفريد ش يدت من)
تعيين) جتقرر  مشارك  ك دي2  مهامه 
ا)

ً
مشارك مدي2  البوري  مهدي  الديد 

أديًدا للشركة
قرار رقم نقل امسهم:)الذي ينص)
أندرياس) الديد  بيع  مايلي:) عل4 
في) ي لكها  التي  للحصة  جيلفريد 
شركة) لصالح  الشركة  مال  رأس 

 ROBERT BOSCH INVESTMENT

NETHERLAND B.V

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص عل4 مايلي:

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823526.

524I

challengeaudit

ALTERMINES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

challengeaudit

 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ALTERMINES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 72 تجزئة 

سلي ة شارع عبد الدالم ب بوحوت 

شقة رقم 5 الطابق الثالث طنجة - 

2222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALTERMINES

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2))أقل من)3.5 

طن))التجارة االستي2اس جالتصدير.
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عنوان املقر االأت اعي):)72)تجزئة)
سلي ة شارع عبد الدالم ب بوحوت)
(- الطابق الثالث طنجة) (5 شقة رقم)

2222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد العلوي اس اعيل)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
اس اعيل) العلوي  الديد 
 5 عنوانه)ا))اقامة منار) )ع ارة الب)
مكناس) (52222 م ج مكناس) (6 رقم)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
اس اعيل) العلوي  الديد 
 5 عنوانه)ا))اقامة منار) )ع ارة الب)
مكناس) (52222 م ج مكناس) (6 رقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248438.
525I

MAROC COMPTA PLUS

SPG
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة
MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االجل الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23222، 
FKIH BEN SALAH MAROC
SPG شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 44 ابتدام 
II شارع عالل بن عبدهللا - 23222 

الفقيه بن صالح املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.264 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»44)ابتدام)II)شارع عالل بن عبدهللا)

الفقيه بن صالح املغرب«) (23222 (-

علي) اجالس  بوهرج  اجالس  »سجار  إ 4)

الدهي2ات)-)23222)الفقيه بن صالح)

املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

26)سأن29) 222)تحت رقم)7 3.

526I

شركة فيدجسو

STE MAHIRACAR SARL
إعالن متعدس القرارات

شركة فيدجسو

22  شارع املوحدين الحدي ة ، 

32222، الحدي ة املغرب

STE MAHIRACAR SARL »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

باكدتان رقم 23 الحدي ة - 32222 

الحدي ة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22 5

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحويل املقر االأت اعي للشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تنقيح القانون االسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (:24 رقم) بند 

من) االأت اعي  املقر  تحويل  مايلي:)

2 )شارع)23)مارس الطابق االجل حي)

باكدتان) شارع  ا 4  الحدي ة  املنزه 
رقم)23)الحدي ة

بند رقم)26:)الذي ينص عل4 مايلي:)

 252222 ملعلم) ي تلك الديد زكرياء)

سرهم من مداه ات الشركة جي تلك)

الديد أمرجس مح د)252222)سرهم)

أصل) من  الشركة  مداه ات  من 

522222)سرهم).

عل4) ينص  الذي  (: (27 رقم) بند 

ي تلك الديد مح د امرجس) مايلي:)

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (2522

 2522 ملعلم) للحصة جالديد زكرياء)

22 )سرهم للحصة من) حصة بقي ة)

اصل)5222)حصة)

عل4) ينص  الذي  (: (43 رقم) بند 

مايلي:)استقالة الديد جليد العرنوقي)

الديد) جتعيين  الشركة  تديي2  من 

زكرياء)ملعلم ك دي2 أديد للشركة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) بالحدي ة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)722.

527I

مينارة فينانس أرجب

ديمبو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مينارة فينانس أرجب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

سي بو شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي منطقة 

النخيل املكيس 2 - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53387

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

تفويت الديد))ة))شركة)»في بلو«)

 332 أصل) من  اأت اعية  حصة  ( 

لويجي) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

ريدزيلو بتاريخ)26)نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32623 .

528I

AL HISBA FISC 

اخابيال بيزنس

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME(ETAGE

N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

اخابيال بيزنس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : بقعة 

222 تجزئة سندجن سيدي معرجف - 

22522 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 22273

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) (24 املؤرخ في)

اخابيال بيزنس شركة ذات مدؤجلية)

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

جعنوان) سرهم  (252.222 رأس الها)

تجزئة) (222 بقعة) اإلأت اعي  مقرها 

 22522 (- معرجف) سيدي  سندجن 

املغرب نتيجة لتوقف) الدار البيضاء)

نشاط الشركة.

ج عين:

ج) اخرفي  نجيب  الديد)ة))

 222 رقم) سندجن  تجزئة  عنوانه)ا))

الدار) (22522 معرجف) سيدي 

البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بقعة) جفي  نون29) 222) (24 بتاريخ)

(- 222)تجزئة سندجن سيدي معرجف)

22522)الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823874.

532I
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مينارة فينانس أرجب

ديمبو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

مينارة فينانس أرجب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
سي بو شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
ج عنوان مقرها االأت اعي منطقة 

النخيل املكيس 2 - 42222 مراكش 
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53387

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (26 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)
»شركة ذات املدؤجلية) إ 4) الوحيد«)

املحدجسة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32623 .

53 I

BMH EXPERTS

م س ا فونسيار
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

BMH EXPERTS
 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
م س ا فونديار شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 شارع 

مح د الخامس - الدار البيضاء 
27 شارع مح د الخامس - الدار 
البيضاء 22222 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42256

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) ( .422.222«
  .522.222« إ 4) سرهم«) ( 2.222«
حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 8242.
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مينارة فينانس أرجب

باكديف
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس أرجب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
باكديف شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع أليز - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2  83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

باكديف.
جكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
52)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
الطابق) (7 رقم) شقة  رشيد  موالي 
الرابع أليز)-)42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديد عبداالله بقا�شي)
حصة بقي ة)2 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد عبداالله بقا�شي عنوانه)ا))
 6 رقم) ج  حرف  مكرر  (6 الشطر)

تامنصورت)42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبداالله بقا�شي عنوانه)ا))
 6 رقم) ج  حرف  مكرر  (6 الشطر)

تامنصورت)42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 3273 .
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UPSILON CONSULTING

 DAIFI INVESTMENTS
GROUP

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
 DAIFI INVESTMENTS GROUP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 42 زنقة 
أح د بركات، الطابق الدفلي، رقم 
3، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 DAIFI (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.INVESTMENTS GROUP
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
قابضة،)حيازة أج املشاركة املباشرة أج)
غي2 املباشرة في رأس مال الشركات أج)
املج وعات أج الكيانات القانونية من)

أ يع امنواع؛
جسيلة،) بأي  الشركة  مشاركة 
بشكل مباشر أج غي2 مباشر،)في أ يع)
صلة) ذات  تكون  قد  التي  املعامالت 
شركات) إنشاء) طريق  عن  بهدفها 
االشت2اك) أج  املداه ة  أج  أديدة 
الحقوق) أج  املالية  امجراق  شراء) أج 
ذلك،) غي2  أج  الدمج  أج  االأت اعية 
أصل) أي  تأأي2  أج  حيازة  أج  إنشاء)
تجاري أج مؤسدة؛)اكتداب أج شراء)
الع ليات) أ يع  بيع  أج  تشغيل  أج 
بهذه) املتعلقة  االخت2اع  جبراءات 

امنشطة..
زنقة) (42 (: عنوان املقر االأت اعي)
رقم) الطابق الدفلي،) أح د بركات،)
الدار البيضاء) (22222 (- معاريف) (،3

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد بالل الضيفي):)22 )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الضيفي  بالل  الديد 
مراكش) (42222 املص وسي) تجزئة 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الضيفي  بالل  الديد 
مراكش) (42222 املص وسي) تجزئة 

املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)-.

534I

fidlouk

صمانور
إعالن متعدس القرارات

fidlouk

 av 20 aout(ksar(el(kebir ، 2 6

92150، ksar(el(kebir(maroc

ص انور »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

الدالم م س زنقة 23 رقم 7 القصر 

الكبي2 - 52 52 القصر الكبي2 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3  

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

اعت اس جرثة الهالك مح د املعرجفي)

املعرجفي) (- الشرقاجي) محجوبة  جهم 

فاط ة-املعرجفي زكرياء)املعرجفي ليل4-

املعرجفي هاأر-املعرجفي انس-املعرجفي)

اس اء-املعرجفي سلمى)-املعرجفي اريج-

املعرجفي صفوان-املعرجفي يونس

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

التوزيع الجديد لحصص راس املال)

سرهم) ( 22222 االأت اعيالبالغ)

  22 بقي ة) ( 222 الحصص) عدس 

محجوبة) كالتا ي  حصة  لكل  سرهم 

حصة املعرجفي ليل4) ( 24 الشرقاجي)

63)حصة) 63)حصة املعرجفي اس اء)

املعرجفي صفوان)24 )حصة املعرجفي)

هاأر) املعرجفي  حصة  (63 فاط ة)

حصة) (64 حصة املعرجفي سلمى) (63

حصة املعرجفي) ( 24 املعرجفي يونس)

زكرياء)24 )حصة املعرجفي انس)24  

حصة املعرجفي اريج)64)حصة)

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:

للديد) التديي2  مه ة  اسناس 

املعرجفي انس

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

مايلي:)من شركة س.م.م سات الشريك)

الوحيد ا 4 شركة س.م.م

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

توزيع الحصص حدب ما اشي2 اليه)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

توزيع الراس ال حدب مااشي2 اليه)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)826.
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UPSILON CONSULTING

 WEBTREPRENEUR PRIVATE

ACADEMY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

 WEBTREPRENEUR PRIVATE

ACADEMY شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 42 زنقة 

أح د بركات، الطابق الدفلي، رقم 

3، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 WEBTREPRENEUR PRIVATE

.ACADEMY

نصائح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إلسارة امع ال جاالستشارات اإلسارية)

امخرى،

جالتدريب) التوأيه  توفي2 

جاالستشارات جسعم خدمات التطوير)

الشخ�شي جاملنهي للج يع،

التدريب) جإسارة  املشورة  تقديم 

أسجات) جاملعلومات عن بعد ج إنشاء)

التعلم اإللكت2جني)،

بج يع) جاملدت ر  املنهي  التدريب 

اإلعالم) جسائل  أ يع  جعل4  أشكاله 

جتقديم أي خدمة تتعلق بالتدريب في)

أ يع قطاعات امنشطة،

التجارية) املعارض  تنظيم 

جاملؤت رات،

أج) املهنية  جالكتب  املجالت  نشر 

التقنية..

زنقة) (42 (: عنوان املقر االأت اعي)

رقم) الطابق الدفلي،) أح د بركات،)

الدار البيضاء) (22222 (- معاريف) (،3

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (85 (: الديد بالل الضيفي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  5 (: بنعامرجش) ياسر  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الضيفي  بالل  الديد 

مراكش) (42222 املص وسي) تجزئة 

املغرب.

الديد ياسر بنعامرجش عنوانه)ا))

حي الفتح)2222 )الرباط املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الضيفي  بالل  الديد 

مراكش) (42222 املص وسي) تجزئة 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)-.
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UPSILON CONSULTING

MARKET STRATEGY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

UPSILON CONSULTING

زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

MARKET STRATEGY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46، شارع 

الزرقطوني، مكتب رقم 5  ج 6 ، 

الطابق 6 - 32 22 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.422647

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تحويل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

مكتب رقم) شارع الزرقطوني،) (،46«

الدار) (22 32 (- (6 الطابق) (، 6 ج) ( 5

رقم) »شقة  إ 4) املغرب«) البيضاء)

املج ع) إقامة أسي�شي،) 36،)ع ارة س،)

الدكني باهية كولف بيتش)-)22 3  

بوزنيقة املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823822.

537I
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LE PAIN QUOTIDIEN

ANNASSER KHADAMATE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ANNASSER KHADAMATE

الزهور 2 الرقم 265 عين ايطي 

النخيل ، 42262، مراكش املغرب

ANNASSER KHADAMATE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الزهور 

2 الرقم 265 عين ايطي النخيل - 

42262 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22627

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ) (ANNASSER KHADAMATE
جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)

الرقم) (2 الزهور) اإلأت اعي  مقرها 

 42262 (- النخيل) ايطي  عين  (265

في) ازمة  (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

القطاع بدبب الفي2جس كوفيد)2 .

الزهور) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

(- النخيل) ايطي  عين  (265 الرقم) (2

42262)مراكش املغرب.)

ج عين:

ج) ندجعراب  حدن  الديد)ة))

عين) (265 الرقم) (2 الزهور) عنوانه)ا))

ايطي النخيل)42262)مراكش املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)

ايطي) عين  (265 الرقم) (2 الزهور) (:

النخيل

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 3245 .
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soleil(multiservices

FOUS PI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 Soleil(multiservices 35 rue
 ali(Ben(Abi(Talib(berrechid ،

26100، Berrechid(MAROC
FOUS PI : شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
 جعنوان مقرها االأت اعي : زنقة 

مو�شى بن نصي2 موالي اسريس االزهر 
تجزئة ريان رقم 6 الطابق االر�شي 

برشيد.
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5822
في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28

امسا�شي لشركة ذات املدؤجلية)
املحدجسة بامل يزات التالية):)

ذات) :شركة  الشركة) .شكل 
املدؤجلية املحدجسة).

الشركة) تد ية  (.FOUS PI.
ب ختصر) االقتضاء) عند  متبوعة 

تد يتها)
)مقاجل البناء)ج االنشطة املرافقة.:)

.غرض الشركة بإنجاز)
موالي) نصي2  بن  مو�شى  زنقة 
 6 رقم) ريان  تجزئة  االزهر  اسريس 
:عنوان املقر) الطابق االر�شي برشيد)

االأت اعي.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 .مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
667)حصة) (: الديد مح د اعالم)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
مريم سريوش الديدة:)333)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (:

جصفات جمواطن الشركاء
  7 اعالم مح د عنوانه) (: الديد)
تعاجنية الوفاق حي الرياض خريبكة).

عنوانها) سريوش  مريم  (: الديدة)
سجار ت غراجاة تازة.

ج) العائلية  ج  الشخصية  امس اء)
مواطن مدي2ي الشركة:)

  7 (: الديد اعالم مح د عنوانه)
تعاجنية الوفاق حي الرياض خريبكة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 5 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)383 . 
532I

العيون استشارات

BOUFZOUZ IMEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

العيون استشارات
رقم  3 شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
BOUFZOUZ IMEX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي حي 

الوحدة   شارع الحدي ة بلوك ا 
رقم 243 العيون - 72222 العيون 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
33557

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم حذف) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
امنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحا ي):
املقايضة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3824.
542I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

NGBS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 2 اقامة 
الحرية شارع فلدطين ، 32222، 

فاس املغرب

NGBS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكاتب 

عبد الجليل رقم 32 الطابق 5 زنقة 

اللة فاط ة الزهراء شارع عالل بن 

عبد هللا ملعب الخيل فاس - 32222 

فاس املغرب

مدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7254 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

.NGBS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

جالتوطين) اإلسارية  االستشارات 

جهندسة تكنولوأيا املعلومات.

مكاتب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
زنقة) (5 الطابق) (32 عبد الجليل رقم)

شارع عالل بن) اللة فاط ة الزهراء)

عبد هللا ملعب الخيل فاس)-)32222 

فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: عليكوس) عاسل  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عليكوس  عاسل  الديد 
بدر) حي  الهارج�شي  التهامي  زنقة  ( 5

32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)) عليكوس  عاسل  الديد 
بدر) حي  الهارج�شي  التهامي  زنقة  ( 5

32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)8 55.

54 I

 Cabinet(taoussi(de(Kinésithérapie(et 

physiothérapie

 CABINET TAOUSSI DE
 KINÉSITHÉRAPIE ET

PHYSIOTHÉRAPIE - CTKP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عياسة الطو�شي للت2جيض الطبي 
جالعالج الفيزيائي شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 64- 
سرب بوعزة بن علي شارع ابراهيم 

الرجساني حي الهدى خريبكة 25222 
خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7347

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
عياسة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)
جالعالج) الطبي  للت2جيض  الطو�شي 

الفيزيائي.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
جالعالج) الطبي  مركزللت2جيض 

الفيزيائي
بيع املنتوأات الطبية

االستشارة الطبية.

االستي2اس جالتصدير
 -64  62 (: عنوان املقر االأت اعي)
ابراهيم) شارع  علي  بن  بوعزة  سرب 
 25222 الرجساني حي الهدى خريبكة)

خريبكة املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الطو�شي) الزهراء) فاط ة  الديدة 
سرهم) ( 2.222 بقي ة) حصة  ( 22 (:

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (-

جصفات جمواطن الشركاء):
الطو�شي) الزهراء) فاط ة  الديدة 
عنوانه)ا))62 64-)سرب بوعزة بن علي)
الهدى) حي  الرجساني  ابراهيم  شارع 

خريبكة)25222)خريبكة املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
الطو�شي) الزهراء) فاط ة  الديدة 
عنوانه)ا))62 64-)سرب بوعزة بن علي)
الهدى) حي  الرجساني  ابراهيم  شارع 

خريبكة)25222)خريبكة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)876.

542I

cafge

 DISTRANS EXPRESS
MAROC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130، casablanca(maroc

 DISTRANS EXPRESS MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 234 

املصطفى املعاني 234 املصطفى 
املعاني 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22322

الشريك) قرار  ب قت�شى 

غشت) في)  ) املؤرخ  الوحيد 

الشركة) رأس ال  رفع  تم  (222 

سرهم«) (2.522.222« قدره) ب بلغ 

إ 4) سرهم«) (2.522.222« من) أي 

»4.222.222 )سرهم«)عن طريق):)رفع)

القي ة اإلس ية لألسهم املوأوسة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت) 222)تحت رقم)722228.

543I

ste(holdings(missour(sarl(au

 STE CWCOU MAROC SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ste(holdings(missour(sarl(au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب

 STE CWCOU MAROC SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 58  

شارع الن2أس حي القدس - 33252 

ميدور املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 54 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

 STE CWCOU MAROC SARL حل)

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها)

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

الن2أس) شارع  ( 58 رقم) اإلأت اعي 

33252)ميدور املغرب) (- حي القدس)

نتيجة السباب مالية).

ج عين:

عنوانه)ا)) ج  أابر  ع ر  الديد)ة))

(. القدس) حي  الن2أس  شارع  ( 58

)ة)) ميدور املغرب ك صفي) (33252

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ)28)أكتوبر) 222)جفي رقم)58  

,)شارع الن2أس حي القدس).)-)33252 

ميدور املغرب).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 368/222.

544I

zarkal(&(associés

KLG IMMO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

zarkal & associés

 3  شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 22 22، الدار البيضاء املغرب

KLG IMMO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2  

زنقة التويلري معاريف - 222 2 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

العام) الج ع  ب قت�شى 

نون29) (32 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأس ال  رفع  تم  (222 

سرهم«) ( 5.222.222« قدره) ب بلغ 

إ 4) سرهم«) (62.222.222« من) أي 

طريق) عن  سرهم«) (75.222.222«

الشركة) سيون  مع  مقاصة  إأراء) (:

املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 2 824.

545I
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مكتب التوتيق

 HERMITAGE
CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

مكتب التوتيق
اقامة ياس ينة 3 زنقة ابن العريف 
مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 22 22، الدار البيضاء 

املغرب
 HERMITAGE CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 332، 
شارع ابراهيم الرجساني، الطابق 
الخامس، شقة رقم  2، اقامة 

الريان، املعاريف - 22322 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) نون29) 222) (26 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) (3.222.222«
 3.322.222« إ 4) سرهم«) ( 22.222«
حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823822.
546I

SM PARTNERS

CORAL PREMIUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مج وعة عرسة لكبي2 الطابق 

امر�شيِ  مكتب بِ 1 إمتداس املعاريف 
maroc 22222، الدار البيضاِء ،

CORAL PREMIUM شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 33 
مج وعة عرسة لكبي2 الطابق 

امر�شي مكتب ب  إمتداس املعاريف 

- 22372 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5253  
في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CORAL PREMIUM
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
-)اإلنعاش العقاري.

-)إسارة العقار؛
جبيع جتأأي2 جتدبي2 جإسارة) شراء) (-

أ يع العقارات
امرا�شي) بيع  أج  تأأي2  أج  شراء) (-

املخدجمة أج املراس صيانتها)؛
-)إقتناء)العقارات املبنية أج املزمع)

تشييدها بج يع أشكالها)؛
 33 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مج وعة عرسة لكبي2 الطابق امر�شي)
مكتب ب )إمتداس املعاريف)-)22372 

الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:
أندل�شي) ربيع  مصطفى  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (3.322 (:

للحصة).
 3.422 (: املجدي) املهدي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد خالد حجي):)3.322)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
أندل�شي) ربيع  مصطفى  الديد 
عنوانه)ا))22)زنقة أبو عبد هللا بلحاج)

أنفا)22372)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) املجدي  املهدي  الديد 
 8 ع ارة) الياقوت  إقامة  (23 قطاع)

شارع الرجبينية حي الرياض) (2 شقة)

22 2 )الرباط املغرب.

 7 عنوانه)ا)) حجي  خالد  الديد 

طريق عين اسرسجن سيال حي الدالم)

2 222)الدارالبيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

 7 عنوانه)ا)) حجي  خالد  الديد 

طريق عين اسرسجن سيال حي الدالم)

2 222)الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) رايس  مح د  الديد 

ليداسفة) (522 فيال) تجزئة لي ون) )

22 22)الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)-.

547I

FICAGEST

ASTER PHARM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

ASTER PHARM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي املعزجزية 

6-3 الع ارة الطابق االجل مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  66 2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تغيي2) املؤرخ في) 2)سأن29) 222)

نشاط الشركة من)»تاأر في املك الت)

الغدائية ج مواس التج يل)

تاأر في االستي2اس ج التصدير«)إ 4)

جالنظافة) التج يل  مواس  »صناعة 

الشخصية جاملك الت الغذائية)

تاأر في االستي2اس ج التصدير«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22 4 .
548I

FICAGEST

ASTER PHARM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
ASTER PHARM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي أواس الع ارة 22  
شقة رقم 43 الطابق 3 مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  66 2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
أواس) الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 
الع ارة)22 )شقة رقم)43)الطابق)3 
مراكش)-)42222)مراكش املغرب«)إ 4)
»املعزجزية)3-6)الع ارة الطابق االجل)

مراكش)-)42222)مراكش املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22 4 .
542I

FICAGEST

ASTER PHARM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

،2 APPT(N° 12 ، 40100
maroc مراكش 
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ASTER PHARM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املعزجزية 
6-3 الع ارة الطابق االجل مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  66 2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تم تعيين)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))املهري)

اسامة ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22 4 .
552I

CARREFOUR DES MANAGERS

YAIRS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUREAU 45

 3 TARIK(EL(AKHAIR(SIDI
 BERNOUSSI(CASABLANCA ،

20600، CASABLANCA(MAROC
YAIRS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
االناقة حي الشباب ع ارة 2  ، شقة 

رقم 8 عين الدبع 22252 الدار 
البيضاء املغرب - 22252 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 22 2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) (22 2 أبريل) (28 في) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ) (YAIRS الوحيد) الشريك  ذات 
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
حي) االناقة  إقامة  اإلأت اعي  مقرها 

الشباب ع ارة)2 )،)شقة رقم)8)عين)
22252)الدار البيضاء)املغرب) الدبع)
-)22252)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)حبية.
إقامة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
(، ( 2 ع ارة) الشباب  حي  االناقة 
 22252 الدبع) عين  (8 رقم) شقة 
الدار البيضاء)املغرب)-)22252)الدار)

البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) عبدالجي  يوسف  الديد)ة))
إقامة االناقة حي الشباب) عنوانه)ا))
عين الدبع) (8 ،)شقة رقم) ( 2 ع ارة)
22252)الدار البيضاء)املغرب)22252 
)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)24 785.
55 I

PRESTACOMPTA

TIKILT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق امجل ,تجزئة املدي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 372, شيشاجة

222 4، شيشاجة املغرب
TIKILT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل حي 

القصبة التحتانية اي نتانوت - 
252 4 اي نتانوت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 272

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

.TIKILT(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز):)-1ألبان

-2)تاأر.

محل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- اي نتانوت) التحتانية  القصبة  حي 

252 4)اي نتانوت املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 62.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد عبد الدالم بوح يد):)322 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 322 (: بوح يد) العربي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد عبد الدالم بوح يد):)322 

بقي ة)22 )سرهم.

 322 (: بوح يد) العربي  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

بوح يد) الدالم  عبد  الديد 

التحتانية) القصبة  حي  عنوانه)ا))

امنتانوت)252 4)اي نتانوت املغرب.

الديد العربي بوح يد عنوانه)ا))

امنتانوت) التحتانية  القصبة  حي 

252 4)اي نتانوت املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

بوح يد) الدالم  عبد  الديد 

التحتانية) القصبة  حي  عنوانه)ا))

امنتانوت)252 4)اي نتانوت املغرب

الديد العربي بوح يد عنوانه)ا))

امنتانوت) التحتانية  القصبة  حي 

252 4)اي نتانوت املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 575/222.

552I

LE CARREFOUR DE L’AGRICULTURE

 LE CARREFOUR DE

L'AGRICULTURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LE CARREFOUR DE

L›AGRICULTURE

حي الدالم رقم 52 ، 73222، 

الداخلة املغرب

 LE CARREFOUR DE

L›AGRICULTURE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
رقم 52 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22252

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 LE CARREFOUR DE (:

.L’AGRICULTURE

الفالحة,) (: غرض الشركة بإيجاز)

التصدير ج االست2اس),)شراء,)بيع جتوزيع)

املنتجات) جكل  جالخضر  الفواكه 

الفالحية بالج لة جالتقديط)

تقييم االرا�شي الفالحية

(, الخضراء) املداحات  تهياة 

التشجي2,)البدتنة ج الحراسة

مخزن مجهز للحفاض عل4 املواس)

الغذائية

بيع جشراء)جصناعة تعبئة جتغليف)

املنتجات الفالحية.
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جإنتاج) جتقييم  جمعالجة  زراعة 
زراعة) جكذلك  البدتنة  جتدويق 
جتربية) جالح ضيات  امشجار 

الدجاأن جالخضرجات املبكرة
تحت) الخضر  محاصيل  إنتاج 

امرض
تربية املاشية ب ختلف أنواعها)

امس اك،) املائية،) امحياء) تربية 
جاستزراع) البحرية  امعشاب 
جالقشريات) الدقيقة  الطحالب 

جاملحار)
جالخدمات) امع ال  مختلف 
املرتبطة بشكل مباشر أج غي2 مباشر)

بهدف الشركة.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الداخلة) (73222 (- (52 رقم) الدالم 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد عبد العزيز عباس)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد عبد العزيز عباس عنوانه)ا))
تجزئة ت ديد اليغ حي) ( 2 فيال الف)

املح دي)82222)اكاسير املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد العزيز عباس عنوانه)ا))
تجزئة ت ديد اليغ حي) ( 2 فيال الف)

املح دي)82222)اكاسير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2726.
553I

HELP ENTREPRISE

Mery.M
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
Mery.M شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 

زنقة بوريد الطابق الثاني شقة 
4 الصخور الدوساء - 22222 

الدارالبضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Mery.M
استي2اس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جتصدير جتصنيع املجوهرات.
زنقة) (23 (: عنوان املقر االأت اعي)
بوريد الطابق الثاني شقة)4)الصخور)
الدارالبضاء) (22222 (- الدوساء)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: املكزاري) مريم  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
املكزاري عنوانه)ا)) الديدة مريم 
 56 رقم) انفا) ) ط اريس  اقامة 
 22222 البيضاء) النواصر  ساربوعزة 

الدارالبضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
املكزاري عنوانه)ا)) الديدة مريم 
 56 رقم) انفا) ) ط اريس  اقامة 
 22222 البيضاء) النواصر  ساربوعزة 

الدارالبضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823554.
554I

M.M.MARS

M M MARS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.M.MARS
مدينة 25 مارس بلوك X رقم 722 
العيون ، 72222، العيون املغرب

M M MARS SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 25 

مارس بلوك X رقم 722 العيون - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3227 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 M M (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. MARS SARL AU
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تحويل االموال ج اساء)الفاجاتي2,)تجارة)

عامة),)االستي2اس ج التصدير).
مدينة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
العيون) (722 رقم) (X مارس بلوك) (25

-)72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: كري بح) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كري بح  مح د  الديد 
الوحدة) مدينة  (I بلوك) (822 رقم)

العيون)72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) كري بح  مح د  الديد 
الوحدة) مدينة  (I بلوك) (822 رقم)

العيون)72222)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3737.
555I

ALUXTRALUXE

ALUXTRALUXE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALUXTRALUXE
شارع موالي إس اعيل ، 4  ، اقامة 
موالي إس اعيل ، الطابق الثالث ، 

رقم 2 ، 22222، طنجة املغرب
ALUXTRALUXE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي إس اعيل ، 4  ، اقامة موالي 
إس اعيل ، الطابق الثالث ، رقم 2 - 

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALUXTRALUXE
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-تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جتركيب امملنيوم جالزأاج.)

)-تركيب املطابخ.)
-أع ال إنشائية مختلفة..

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
موالي إس اعيل)،)4 )،)اقامة موالي)
إس اعيل)،)الطابق الثالث)،)رقم)2)-)

22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
22 )حصة) (: الديد ياسين حرجس)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حرجس  ياسين  الديد 
  6222 اشبانات) النبوية  تعاجنية 

سيدي قاسم املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) حرجس  ياسين  الديد 
  6222 اشبانات) النبوية  تعاجنية 

سيدي قاسم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2853 .
556I

AMLAS

STE AMLAS
إعالن متعدس القرارات

AMLAS
 bureau 19 etage 5 ibn 56

 khaldoun(residence(hakim,
 Meknès 56 bureau 19 etage 5
 ibn(khaldoun(residence(hakim,

 Meknès، 50000، MEKNES
املغرب

STE AMLAS »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 56 

 bureau 19 etage 5 ibn(khaldoun
 residence(hakim, Meknès 56

 bureau 19 etage 5 ibn(khaldoun

 residence(hakim, Meknès

.50000 MEKNES(MAROC

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48 27

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الحصص:) تفويت  (1- رقم) قرار 

الذي ينص عل4 مايلي:)تفويت أ يع)

حصص الديد مح د أتخيا)))حصة)

222 ))لفائدة الديد ليام مح د

تعيين) ج  إستقالة  (2- رقم) قرار 

الذي ينص عل4 مايلي:) مدي2 أديد:)

إستقالة الديد مح د أتخيا,)جتعيين)

أديد) مدي2  مح د  ليام  الديد 

للشركة

قرار رقم)-3)تحويل املقر االأت اعي)

مايلي:) عل4  ينص  الذي  للشركة:)

نقل املقر االأت اعي من ع ارة رقم)

إقامة ريزانا) ( 2 مكتب) (4 الطابق) (4
خلدجن) إبن  شارع  (56 إ 4) مكناس 

إقامة حكيم شقة)7 )طابق)5)مكناس

النظام) تحيين  (4- رقم) قرار 

عل4) ينص  الذي  للشركة:) امسا�شي 

مايلي:)تعديل البنوس:)7,6,4)ج)4  

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

56)شارع) (: العنوان الرئي�شي للشركة)

  7 شقة) حكيم  إقامة  خلدجن  إبن 

طابق)5)مكناس

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املداه ات النقدية للشريك الوحيد)

:)-مح د ليام)22222.22 )سرهم)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

-مح د) (: تقديم امسهم االأت اعية)

ليام)222 )سهم إأت اعي)

عل4) ينص  الذي  (: 4 رقم) بند 

مايلي:)تعيين الديد ليام مح د مدي2)

محدسة.بحيث) غي2  لفت2ة  للشركة 

ستكون الشركة ملزمة بشكل صحيح)

بتوقيع الديد ليام مح د.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5272.

557I

FIDERSER

STE M.FILS CAR

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE

MAROC

STE M.FILS CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

املح دية رقم 84  - 4222  سيدي 

سلي ان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 787

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

املتوكل) )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (84 عبداالاله)

)ة)) حصة لفائدة الديد) ( 22 أصل)

عث ان املتوكل بتاريخ)22)نون29) 222.

املتوكل) )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (83 عبداالاله)

)ة)) حصة لفائدة الديد) ( 22 أصل)

شي اء)املتوكل بتاريخ)22)نون29) 222.

املتوكل) )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (83 عبداالاله)

)ة)) حصة لفائدة الديد) ( 22 أصل)

مح د املتوكل بتاريخ)22)نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بديدي سلي ان بتاريخ)22 

سأن29) 222)تحت رقم) 352/222.

558I

ST2C

AGRI HARY
إعالن متعدس القرارات

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

AGRI HARY »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 8 اقامة 
رانية بلوك ا شارع ابي أرير ط29ي - 

22222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2886 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يونيو) 222) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
ب بلغ) الشركة  مال  رأس  رفع  مايلي:)
(، سرهم) ((422.222( ألف) أربع ائة 
سرهم) ( 22.222 من) رفعه  جبالتا ي 
طريق) عن  سرهم.) (522.2222 إ 4)
حصة) ((4222( آالف) أربع  إصدار 
للحصة،) سرهم  ( 22 بقي ة) أديدة 
جاملدفوعة) بالكامل.) مكتتبة  (،

ً
نقدا

عل4) الوحيد  لل داهم  جاملخصصة 
يونس) بناني  -الديد  التا ي:) النحو 
إضافة) سيتم  حصة.) (4222 بقي ة)
الحصص) مع  الجديدة  الحصص 
ا لألرباح)

ً
القدي ة جست نح استحقاق

اعتباًرا من الدنة املالية الحالية.
عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 
تاأي2 املقر الرئي�شي الكائن في) مايلي:)
8)اقامة رانية بلوك ا شارع ابي أرير)

ط29ي)-طنجة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 
مايلي:)تم تقديم املداه ات النقدية)
الديد) (- التا ي:) النحو  عل4  للشركة 
يونس بناني)22, 522.222)سرهم)-)ما)
22, 522.222)سرهم املبالغ) مج وعه)
املداهم) قبل  من  سفعها  تم  التي 

الوحيد.
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عل4) ينص  الذي  (:27 رقم) بند 
ب بلغ:) املال  رأس  تحديد  تم  مايلي:)
آالف) )خ دة  سرهم) (522.222,22
سرهم))مقدم إ 4))5.222))ألف سهم)
مائة سرهم) سرهم)) (22,   22( ب عدل)
موزعة) (، مدفوعة بالكامل) (، للدهم)
عل4 النحو التا ي)•)الديد يونس بناني)
الوحيد) الشريك  يقر  حصة.) (5222
جيعلن أن الحصص مدفوعة بالكامل)

جمخصصة ك داه ات.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)7 22 .
552I

rochdi(conseil

ACHARIQA TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املداعدة رقم 43  
العيون ، 72222، العيون املغرب

ACHARIQA TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الوحدة  2 زنقة عبد الفشل رقم 26 
العيون - 72222 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22283
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) سأن29) 222) (28 في) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 ACHARIQA الوحيد) الشريك  ذات 
  22.222 رأس الها) مبلغ  (TRANS
حي) اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
رقم) الفشل  عبد  زنقة  الوحدة) 2)
العيون املغرب) (72222 (- العيون) (26
سالبة) سنوية  حصيلة  (: ل) نتيجة 

جمتتالية.
حي) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم) الفشل  عبد  زنقة  الوحدة) 2)
العيون) (72222 املغرب) العيون  (26

املغرب.)

ج عين:

اميليد) الدالم  املختار  الديد)ة))
العيون) (72222 العيون) ج عنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3426.

562I

rochdi(conseil

BLATRIZ PLACO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil

تجزئة القوات املداعدة رقم 43  

العيون ، 72222، العيون املغرب

BLATRIZ PLACO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 25 

مارس بلوك Y رقم 242 العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BLATRIZ PLACO

ج) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال املتعدسة.

مدينة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
25)مارس بلوك)Y)رقم)242)العيون)-)

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: سعاس) الدين  نور  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد اسريس افرض):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد نور الدين سعاس عنوانه)ا))
سجار افرخان تندجت جرزازات)45222 

جرزازات املغرب.
عنوانه)ا)) افرض  اسريس  الديد 
جرزازات) امينوالجن  اكرض  سجار 

45222)جرزازات املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) افرض  اسريس  الديد 
جرزازات) امينوالجن  اكرض  سجار 

45222)جرزازات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3725.

56 I

HILMI LAW FIRM

 AUXILIAIRE DES(
 TRANSPORTS AERIENS

)ATASA
شركة املداه ة

تغيي2 تد ية الشركة

HILMI LAW FIRM
 Boulevard(d›anfa ، 20000،  24

Casablanca(Maroc
 AUXILIAIRE DES TRANSPORTS(
AERIENS (ATASA شركة املداه ة
 rue , 8 جعنوان مقرها االأت اعي

 Ibnou(Khalikane, quartier
 palmier, Casablanca - 20000

.Casablanca(Maroc
تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
  2543

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) يونيو) 222) (27 املؤرخ في)
 AUXILIAIRE(« الشركة من) تد ية 
 DES TRANSPORTS AERIENS
 NEWREST RAHAL« إ 4) (»(ATASA

.(»MAROC INFLIGHT
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)32 823.
562I

ائت انية زهي2

 PALAIS DES MERVEILLES
BY A

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ائت انية زهي2
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق الثالث مكتب رقم    كيليز 
مراكش 

 PALAIS DES MERVEILLES BY A
H & شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
 مقرها االأت اعي: متجر رقم 653/  

شارع فلدطين الوحدة 5 الحي 
املح دي - مراكش

 رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (25
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة
 PALAIS DES:الشركة تد ية 

MERVEILLES(BY(A&H
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التج يل
عنوان املقر االأت اعي):)متجر رقم)
 5 الوحدة) فلدطين  شارع  (653/ 

الحي املح دي)-)مراكش
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي):
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الديدة مائس عفاف):)522)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة

الديدة مائس حنان):)522)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جصفات جمواطن الشركاء

الديدة مائس عفاف عنوانها)653 
الوحدة ح م زنقة بن ع ار مراكش

الديدة مائس حنان عنوانها ح م)
فيال مني2 الوحدة)5)رقم)653)مراكش

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جمواطن مدي2ي الشركة

الديدة مائس عفاف عنوانها)653 
الوحدة ح م زنقة بن ع ار مراكش

الديدة مائس حنان عنوانها ح م)
فيال مني2 الوحدة)5)رقم)653)مراكش

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32345 
563I

BOUKHARI CONSEIL

FIDUSODRA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BOUKHARI CONSEIL
 BD RAHAL EL MASKININ 32

 ETAGE 2 APPT 5 30 BD(RAHAL
 EL(MASKININ(ETAGE 2 APPT 5،

20000، CASA(MAROC
FIDUSODRA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 
البيضاء الدار البيضاء 32 22 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2527 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (26 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
رأس الها) مبلغ  (FIDUSODRA
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222
الدار) البيضاء) الدار  اإلأت اعي 
البيضاء) الدار  (22 32 البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)تصفية نهائية.
ج حدس مقر التصفية ب حي االزهر)
2 )ع ارة)3 )الشقة)33)اهل الطابق)
الدفلي لوغالم املغرب)32 22)الدار)

البيضاء)املغرب.)
ج عين:

 ABDELMOUNAIM الديد)ة))
حي) عنوانه)ا)) ج  (BENZANTAR
33)اهل) 3 )الشقة) 2 )ع ارة) االزهر)
لوغالم الطابق الدفلي)32 22)الدار)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
32)رحال املدكيني الطابق الثاني رقم)

25)الدار البيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)7 8242.

564I

KARE ACCOUNTING

إقامات الرامي
إعالن متعدس القرارات

KARE ACCOUNTING
تقاطع شارع عبد املومن ج شارع 
انوال A4 6 طابق 3 رقم 2  ، 
22242، الدار البيضاء املغرب
إقامات الرامي »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: تقاطع 

شارع ابن بوريد جشارع موالي 
بوشعيب حي بامليي - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22233

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

توسيع نشاط الشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

رفع رأس ال الشركة.

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:
تفويت حصص

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:
تغيي2 الشكل القانوني للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
باإلضافة إ 4 النشاط الرئي�شي ت ت)
اقتناء) (* التالية) امنشطة  إضافة 
التجارية.) امصول  في  االستت ار  ج 
الت2كية) الح امات  في  االستث ار  (*
جاملنتجعات.)*)االستث ار في املقاهي ج)

املطاعم أج أي تجارة أخرى
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
رفع رأس املال ب قدار خ دة عشر)
سرهم) ((15،000،000.00( مليون)
مليون) عشر  ستة  إ 4  يصل  جبذلك 
بإسماج) سرهم  (( 6.222.222.22(
مائة) جاستحداث  الجاري  الحداب 
سهم) (( 52.222( ألف) جخ دون 
مشت2ك) منها  كل  سرهم  ب ائة  أديد 

نقًدا جمدفوع بالكامل.
بند رقم)8:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 ( 2( عشرة) تحويل  عل4  املوافقة 
أسهم من قبل الديدة املزياني فوزية)
إ 4 الديد بن رامي رشيد الذي أصبح)

بالتا ي املداهم الوحيد في الشركة.
بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
إ 4 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
ذات الشريك الوحيد جكذلك تجديد)

النظام امسا�شي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824222.
565I

MIMOEN

MIMOEN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIMOEN
رقم  5 زنقة 453 حي الزالقة ، 

62322، بركان املغرب

MIMOEN شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  5 
زنقة 453 حي الزالقة - 62322 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8 83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MIMOEN

التاأر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

باالستي2اس) يقوم  الذي  الوسيط  أج 

جالتصدير

اع ال نجارة)

اع ال متنوعة
رقم) 5  (: عنوان املقر االأت اعي)
زنقة)453)حي الزالقة)-)62322)بركان)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: مي ون) بورس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الشركة مي ون عنوانه)ا))رقم) 5 
بركان) (62322 حي الزالقة) (453 زنقة)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مي ون  بورس  الديد 
رقم) 5)زنقة)453)حي الزالقة)62322 

بركان املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)722/ 222 .
566I

امستاذة مريم الغياتي

P3S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

امستاذة مريم الغياتي
مكاتب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب  2 
، 33222، فاس املغرب

P3S شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 SOUK SEBT AIN LAHNACH
 COMMUNE(TIZGUIT - 53000

.IFRANE MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26475

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
 MEHDI )ة)) الديد) تفويت 
اأت اعية) حصة  (SLAOUI  2.222
لفائدة) حصة  ( 2.222 أصل) من 
بتاريخ) (SAFAE SLAOUI )ة)) الديد)

32)أكتوبر)3 22.
 SAFAE )ة)) الديد) تفويت 
اأت اعية) حصة  (SLAOUI  2.222
لفائدة) حصة  ( 2.222 أصل) من 
الديد))ة))SAID SLAOUI)بتاريخ)22 

نون29)3 22.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5388.
567I

FLASH ECONOMIE

IMIM FICHE 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 imim(fiche شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
رقم 347 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2222

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 imim (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. fiche

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شراء) جالتفصيل.) بالج لة  امس اك 

جبيع جتدويق معدات الصيد جالدلع.

استي2اس جتصدير قطع غيار سفن)

معدات) جصيانة  إصالح  الصيد.)

(، الصيد) سفن  جإكددوارات 

جالتدويق) (، التصدير) (- جاالستي2اس)

امس اك) أنواع  لج يع  جالتصدير  (،

جبيع) شراء) البحرية.) جاملأكوالت 

أنواع) أ يع  جنقل  جتوزيع  جتدويق 

منتجات) أنواع  جأ يع  امس اك 

املأكوالت البحرية.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الداخلة) (73222 (- (347 الدالم رقم)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: مح د) املاهي2  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد املاهي2 مح د عنوانه)ا))حي)
الداخلة) (73222  347 رقم) الدالم 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد املاهي2 مح د عنوانه)ا))حي)
الداخلة) (73222  347 رقم) الدالم 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)287 .
568I

cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

DRISSI CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia
eddine

 résidence(al(andalus(av
 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
DRISSI CAR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجديده رقم 2 - 52 23 مرتيل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28875
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) ف29اير) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 DRISSI(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مرتيل) (23 52 (- (2 رقم) الجديده 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: الدري�شي) عدنان  الديد 

حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

الديد اي ن الدري�شي):)522)حصة)

بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد عدنان الدري�شي عنوانه)ا))

 3 شارع الجيش امللكي اقامه فرح ط)

شقه)28 23242)تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) الدري�شي  اي ن  الديد 

2)بلوك) 23)سرب) شارع اشبيليه زنقه)

تطوان) (23242  22 شقه) (24 ط)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ياسين اليون�شي عنوانه)ا))

 26 رقم) النور  زنقه  الظهي2ه  شارع 

23222)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ( 2 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)2522.

572I

CICMA

DOUBLE RED TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CICMA

 AZELAL ، 20000، 58

CASABLANCA MAROC

DOUBLE RED TRANS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  27 

زنقة 7  الحدنية   شارع املقاجمة 

العاليا - 22222 املح دية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2772
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ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)نون29) 222)تقرر حل)

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
DOUBLE RED TRANS)مبلغ)

رأس الها)22.222 )سرهم جعنوان)
مقرها اإلأت اعي رقم) 27)زنقة)7  
الحدنية) )شارع املقاجمة العاليا)
-)22222)املح دية املغرب نتيجة)
ل):)صعوبة مالية جغياب النشاط)

التجاري ج الصفقات التجارية.
ج حدس مقر التصفية ب رقم) 27 
شارع املقاجمة) الحدنية) ) ( 7 زنقة)

العاليا)-)22222)املح دية املغرب.)
ج عين:

ج) هالل  بو  رضوان  الديد)ة))
عين) (32 رقم) ملرأة  سجار  عنوانه)ا))
املغرب) املح دية  (22222 حرجسة)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2536.
57 I

Immofid

REGAL FOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
REGAL FOOD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

حبيبة رقم 78 ليداسفة - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.467227
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

املعزي) ع اس  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  (522

522)حصة لفائدة الديد))ة))امح د)

بلكوري بتاريخ)2 )نون29) 222.
ياسين قوسري) )ة)) تفويت الديد)

522)حصة اأت اعية من أصل)522 

حصة لفائدة الديد))ة))ع ار سأالب)

بتاريخ)2 )نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)6 8225.

572I

FA CONSEILS

TEAMCONNECTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FA CONSEILS

 IMM 80 4EME(ETAGE(APPT(N°9

 MASSIRA 1 A(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

TEAMCONNECTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الجبل 

االخضر رقم 35 باب سكالة مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2462 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

أكتوبر) 222  في) 3) املؤرخ 

مدؤجلية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

مبلغ) (TEAMCONNECTION
جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)

االخضر) الجبل  اإلأت اعي  مقرها 
 42222 35)باب سكالة مراكش)-) رقم)

مراكش املغرب نتيجة ل):)بدبب عدم)

جأوس أي نشاط.

الجبل) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

االخضر رقم)35)باب سكالة مراكش)-)

42222)مراكش املغرب.)

ج عين:
ج) بلكرماح  مصطفى  الديد)ة))
تجزئة) (26 اقامة مني2 رقم) عنوانه)ا))
مراكش) (42222 أليز) الحدنية 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22626 .

573I

FIDUCIAIRE ENNOUR

BETCOR SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

BETCOR SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

املغرب العربي الرقم 4  الفقيه بن 
صالح - 23222 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
422 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. BETCOR SARL AU

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للدراسة جالتحقيق جالبحث)-)أع ال)
أج إنشاءات متنوعة))مقاجل)-التجارة.
ساحة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الفقيه بن) ( 4 املغرب العربي الرقم)
صالح) بن  الفقيه  (23222 (- صالح)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد املعطاجي املهدي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد املعطاجي املهدي عنوانه)ا))
 22 شقة) ( 24 ع ارة) النصر  تجزئة 

ت ارة)2 22 )ت ارة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد املعطاجي املهدي عنوانه)ا))
 22 شقة) ( 24 ع ارة) النصر  تجزئة 

ت ارة)2 22 )ت ارة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

3 )سأن29) 222)تحت رقم)326.

574I

AL(ARABI-EL(MADDARSI(FOCIERE

 AL ARABI-EL MADDARSI
FONCIERE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AL(ARABI-EL(MADDARSI
FOCIERE

 ZONE INDUSTRIELLE PORT DE
 NADOR BENI ENSAR BPN°42 
، 62050، BENI(ENSAR(MAROC

 AL(ARABI-EL(MADDARSI
FONCIERE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سلوان 
إتجاه طريق الديار أ2 - 62722 

سلوان املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) شتن29) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 AL( ARABI-EL( MADDARSI

.FONCIERE

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابضة مالية ج إسارية.

سلوان) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 62722 (- أ2) الديار  طريق  إتجاه 

سلوان املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 252.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  256MANAGEMENT الشركة)

سرهم) ( .222 بقي ة) حصة  (:( 250

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

  256MANAGEMENT الشركة)

عنوانه)ا))سلوان إتجاه طريق الديار)

أ2 62722)سلوان املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

مصطفى) املدر�شي  الديد 

أنصار) بني  كاليطا  حي  عنوانه)ا))

62252)بني أنصار املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر) 222)تحت رقم) 2 4.

575I

D(&(S(COM

SAHARA TABLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D & S(COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1

 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

SAHARA TABLE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 276 شارع 

ابن تاشفين، الطابق 3 - 22322 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525622

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA TABLE

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتوأات الحرفية.

عنوان املقر االأت اعي):)276)شارع)

 22322 (- (3 الطابق) تاشفين،) ابن 

الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: بنعديلة) ع ر  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنعديلة  ع ر  الديد 
أونكانك) (140-893 كوريا الجنوبية)

كوريا الجنوبية.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بنعديلة  ع ر  الديد 
أونكانك) (140-893 كوريا الجنوبية)

كوريا الجنوبية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)23 824.
576I

ESPACE COMPETENCES SARL

TYATRO SH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القي2اجان، ع ارة 23 ، شقة 
 BOITE(POSTAL : .22، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب

TYATRO SH شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي .. شارع 
أح د الهيبة، حي القدس، رقم 25 

العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

387 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. TYATRO SH
تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املباني الع ومية جالخاصة.
شارع) (.. (: عنوان املقر االأت اعي)
 25 رقم) حي القدس،) الهيبة،) أح د 

العيون)-)72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديدة فاط ة اتياطرج)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة فاط ة اتياطرج عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة فاط ة اتياطرج عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 3373/222 .

577I

SUD EST CONSEIL

AUTO MUS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،

Marrakech(maroc

AUTO MUS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحارة 

شارع أح د اجقال رقم 35 - 42222 

مراكش املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7328 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تقرر حل)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

مبلغ) (AUTO MUS الشريك الوحيد)

جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي الحارة شارع أح د)

مراكش) (42222 (- (35 رقم) اجقال 

املغرب نتيجة ل):)تصفية املدبقة.
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الحارة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 42222 (- (35 شارع أح د اجقال رقم)

مراكش املغرب).)
ج عين:

عنوانه)ا)) ج  نور  ملياء) الديد)ة))
 42222 حجامة) سرب  صالح  بن  ( 7
مراكش املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)ال�شئ
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32675 .
578I

MA GLOBAL CONSULTING

GAMUTEC
إعالن متعدس القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاجية شارع عبد املومن ج زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
22222، الدار البيضاء املغرب

GAMUTEC »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 52، شارع 
الزرقطوني الطابق الداسس رقم 8  

- - الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.352222

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)2 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
الرفع من رأس ال الشركة نقدا ب بلغ)
من) لينتقل  سرهم  (222.222 قدره)
22.222 )سرهم إ 4)222.222. )سرهم
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
 AYLA«(مايلي:)املوافقة عل4 الشركات
كشركاء) (»SAHAY« ج) (»HOLDING

أدس)
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
براسة) كريم  الديد  تعيين  مايلي:)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

زنقة) (، 6 ب) جالداكن  (BB42 2
حي) الطويل  الحقل  نتيشكا  تيزي 
الهناء)الدارالبيضاء)كشريك أديد في)

التديي2 لفت2ة غي2 محدجسة.
عل4) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
اإلمضاءات) صالحيات  تغيي2  مايلي:)

اإلأت اعية
قرار رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين النظام امسا�شي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:6,7 رقم) بند 

مايلي:)الحصص جرأس ال الشركة
عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) بند 

مايلي:)هيئة التديي2
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823772.
572I

Maitre(Idriss(el(khatib

INMOBILIARIA I.L
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc
INMOBILIARIA I.L شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 شارع 

عالل بن عبد هللا - 23222 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3267 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INMOBILIARIA I.L
حيازة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جالبيع أ يع) جاسارة جتنظيم جالشراء)

امل تلكات)
ع ليات أخرى من شأنها أن تعزز)

تطوير الشركة.
-)شراء)أج بيع أج إسارة أي مشرجع)
أج شركة لها �شيء)م اثل أج ذي صلة..

شارع) (4 (: عنوان املقر االأت اعي)
تطوان) (23222 (- عالل بن عبد هللا)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  22 (: الوالنتي) اي ان  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة اي ان الوالنتي عنوانه)ا))
 23222 42شارع عالل بن عبد هللا)

تطوان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة اي ان الوالنتي عنوانه)ا))
 23222 42شارع عالل بن عبد هللا)

تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)3672.
582I

LE PAIN QUOTIDIEN

LA FICELLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

LA FICELLE
تجزئة اللة حية رقم 82 تاركة ، 

32 42، مراكش املغرب
LA FICELLE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة اللة 
حية رقم 82 تاركة - 32 42 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  5835
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
 LA شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
  22.222 رأس الها) مبلغ  (FICELLE
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
(- تاركة) (82 رقم) حية  اللة  تجزئة 
ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (42 32
الفي2جس) بدبب  القطاع  في  ازمة  (:

كوفيد)2 .
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 42 32 (- تاركة) (82 رقم) حية  اللة 

مراكش املغرب.)
ج عين:

العربي الحدني) مح د  الديد)ة))
 24 رقم) انفا  تجزئة  عنوانه)ا)) ج 
املغرب) املح دية  (28822 املح دية)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)تجزئة اللة حية رقم)82)تاركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32452 .
58 I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

DISNEY PLASTIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلدطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

DISNEY PLASTIC شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 3 
أهة الي نى شارع مح د الداسس 
رقم 232 تجزئة الفتح - 25222 

خريبكة املغرب.
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تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.623 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تحويل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

أهة الي نى شارع مح د) (3 »الطابق)

(- الفتح) تجزئة  (232 رقم) الداسس 

»مكازة) إ 4) خريبكة املغرب«) (25222

(-(3 223)تجزئة الزيتونة الشطر) رقم)

25222)خريبكة املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

22)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)624.

582I

CABINET EL HAMMOUTI

 CENTRE VISITE

TECHNIQUE EL JAOUARI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطوم رقم  5 الناظور ، 

62222، الناظور املغرب

 CENTRE VISITE TECHNIQUE EL

JAOUARI شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22  حي 

اأوهرتن فرخانة - 62222 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 532 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) املؤرخ في)  )

 CENTRE VISITE TECHNIQUE

EL JAOUARI)شركة ذات املدؤجلية)

  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

 62222 (- 22 )حي اأوهرتن فرخانة)

مدبق) لحل  نتيجة  املغرب  الناظور 

للشركة.

ج عين:

ج) الجواري  مح د  الديد)ة))

22 )حي اأوهرتن فرخانة) عنوانه)ا))

62222)الناظور املغرب ك صفي))ة))

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

حي) ( 22 جفي) نون29) 222) بتاريخ)  )

الناظور) (62222 (- اأوهرتن فرخانة)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)4580-4581.

583I

مكتب التوثيق

باي بويلدينغ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

مكتب التوثيق

5  شارع العقيد العالم الطابق 

االجل شقة رقم   سيدي 

عث ان الدارالبيضاء ، 22725، 

الدارالبيضاء املغرب

باي بويلدينغ شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

سلوى بقعة فران جح ام تيط مليل 

- 22642 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45425 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  سرهم«) ( .842.222«

  .242.222« إ 4) سرهم«) ( 22.222«

حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824225.

584I

ABA GESTION SARLAU

SBY 12
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SBY 12 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332شارع 
ابراهيم الرجساني الطابق 5 رقم 
 2 إقامة ريحان حي املعاريف 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525462

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 SBY (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. 2
شراء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جبيع العقارات.
امل تلكات) أ يع  استئجار  (•

جتشييدها جتجديدها.
(: االأت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) الرجساني  ابراهيم  332شارع 
5)رقم) 2)إقامة ريحان حي املعاريف)
22222)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: علوى) شي اء) الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) علوى  شي اء) الديدة 

ساحة موريس سج فونتاي2 752  (8

باريس)2 752)باريس فرندا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) علوى  شي اء) الديدة 

ساحة موريس سج فونتاي2 752  (8

باريس)2 752)باريس فرندا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32 824.

585I

ficogedek(sarl(au

 BBBKCI DISTRIBUTION
SARL

إعالن متعدس القرارات

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 BBBKCI DISTRIBUTION SARL

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 25  

تجزئة التازية - 52222 مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46353

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 

أ يع) اي  حصة  (752 بيع) مايلي:)

حصص الداسة يونس بلحاج،)كريم)

لفائدة) خالدي  مح د  ج  الشرحبيلي 

الديد عبدالخالق بوزيد

عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 

مايلي:)تغيي2 الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

ا 4 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

ذات الشريك الواحد.



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25494

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

.:)الذي ينص عل4 مايلي:) بند رقم)

مالءمة النظام االسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5326.

586I

OURTASSI(AUDIT(&(CONSEIL

 OURTASSI AUDIT &
CONSEIL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OURTASSI(AUDIT & CONSEIL

 Rue(Abou(Bakr(Seddik(N° 7

 Résidence(Asma(et(Hasna,

 Bureau(N°15 ، 90000، Tanger

Maroc

 OURTASSI(AUDIT & CONSEIL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة أبو 

بكر الصديق رقم 7 اقامة أس اء 

جحدناء الددة مكتب رقم 5  - 

22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2243 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OURTASSI(AUDIT(&(CONSEIL

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات جالدعم.

زنقة أبو) (: عنوان املقر االأت اعي)
أس اء) اقامة  (7 رقم) الصديق  بكر 
(- ( 5 رقم) مكتب  الددة  جحدناء)

22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  22 (: الورطا�شي) لبنى  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة لبنى الورطا�شي عنوانه)ا))
مج ع الدالم طريق اشقار فيال) 5 

22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة لبنى الورطا�شي عنوانه)ا))
مج ع الدالم طريق اشقار فيال) 5 

22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 24858.
587I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

EL AKHAWAINE KALFAOUI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلدطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

 EL AKHAWAINE KALFAOUI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 23 
بلوك 23 الشطر   الزيتونة - 25222 

خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4235

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (23 في) املؤرخ 
 EL AKHAWAINE KALFAOUI حل)
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

 23 بلوك) (23 مقرها اإلأت اعي رقم)
الشطر) )الزيتونة)-)25222)خريبكة)

املغرب نتيجة لعدم نشاط الشركة
رغبة شركاء.

ج عين:
الهاسي كلفاجي ج) عبد  الديد)ة))
يخلف) بني  الفقرى  سجار  عنوانه)ا))
25222)خريبكة املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
 23 23)أكتوبر) 222)جفي رقم) بتاريخ)
بلوك)23)الشطر) )الزيتونة)-)25222 

خريبكة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
22)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم) 62.

588I

CRB CONSEIL

VONEMAR SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 4 2 ، 

22282، الدار البيضاء املغرب
VONEMAR SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 38  شارع 
الزرقطوني ، شارع انفا, الطابق 

الخامس, رقم 5  - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 48263
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 3)أكتوبر) 222)تم تعيين)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

ايرجش كريم ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822223.

582I

AB RED  COMPTA

MORIVAL IMMOBILIERE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
MORIVAL IMMOBILIERE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي يعقوب 

املنصور رقم 2 الطابق الثاني رقم 4 
طنجة طنجة 22272 طنجة املغرب .

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2  32
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
جشراء) بيع  (*« من) الشركة  نشاط 

جتأأي2 العقارات.)منعش عقاري.
»)إ 4)»*)إسارة أ يع أع ال القهوة)

جاملطاعم.«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2747 .

522I

LE PAIN QUOTIDIEN

LE PAIN QUOTIDIEN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوأد)

مقرها االأت اعي باملغرب

LE PAIN QUOTIDIEN
رقم 53 تجزئة املدار ، 22 42، 

مراكش املغرب
LE PAIN QUOTIDIEN »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 53 
تجزئة املدار - 22 42 مراكش 

املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوأد مقرها االأت اعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36822



25495 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تقرر) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 
 LE PAIN لشركة) تابع  فرع  إغالق 
 LE PAIN تد يته) (QUOTIDIEN
في) عنوانه  جالكائن  (QUOTIDIEN
ساحة باب تاغزجت رقم)73)-)42232 

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32442 .

52 I

FIDUCIAIRE(-312-

أليز بنو

)GUELIZ PNEUS( 
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE -312-
 LOT EL BARAKA LAKSSOUR 43

 ROUTE(DE(CASA(N ، 40080،
MARRAKECH MAROC

أليز بنو )Gueliz(Pneus) »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: . . 2  42 
مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.86  
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)يوليوز) 222)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
املقر االأت اعي) تبديل عناجين  تقرر 
عنوان) (: جفرع الشركة ج بهذا اصبح)
26 )الحي الصناعي) (: املقر االأت اعي)
سيدي غانم)-)2  42)مراكش املغرب)
ج عنوان الفرع):)62)شارع عبد الكريم)
مراكش) (42222 (- أليز) الخطابي 

املغرب
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم):)الذي ينص عل4 مايلي:).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)8 325 .

522I

ST2C

K2C CHEMISTRY MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

 K2C CHEMISTRY MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

رياض أهال   رقم     طنجة 
22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2273 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 K2C (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHEMISTRY MAROC
-)استي2اس) (: غرض الشركة بإيجاز)
جالتجزئة) بالج لة  جالبيع  جتوزيع 
لج يع املواس الكي يائية املدتخدمة)

في البناء)جاملواس الغذائية.
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رياض أهال) )رقم)   )طنجة)22222 

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد كريم اهرار):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

س) عنوانه)ا)) اهرار  كريم  الديد 
 25432 س) (2 ب)   (2 رقم) فوينتي 

اسراسا افيال اسبانيا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اهرار  مصطفى  الديد 
 2 مج ع الحدني اقامة العزيزية اية)

رقم)62 22222)طنجة املغرب
سنال) الدين  صالح  الديد 
ع ارة) مراكش  زنقة  عنوانه)ا))
 22222  43 رقم) (7 ماأوريل س ط)

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2252 .

523I

FAIR VALUE

 BASTION COMMODITY
TRANDING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

FAIR VALUE
34 شارع طرابلس الطابق االجل رقم 

2 ، 2222، الدار البيضاء املغرب
 BASTION COMMODITY

TRANDING شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي   زنقة 
مو�شى بن نصي2 زنقة باجس   

شارع الطابق مكتب رقم  2 الدار 
البيضاء. 2222 الدار البيضاء. 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 3675

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) شتن29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
ح اني) هشام  )ة)) الديد) تفويت 
حصة اأت اعية من أصل) ( 2.222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( 2.222
لي تد) هولدينجز  اينديفور  شركة 

بتاريخ)22)شتن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 432.

524I

EXCEL COMPTA SARL AU

WALL INVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة جرسة ب الشقة 2 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 

مراكش املغرب

WALL INVEST شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4  سرب 

العرب حي القصبة - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2  37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 WALL (: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

التجاري ملنزل للضيافة

التجارة العامة

االستي2اس جالتصدير.

سرب) ( 4 (: عنوان املقر االأت اعي)

العرب حي القصبة)-)42222)مراكش)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
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  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  22 (: الع راني) خالد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الع راني  خالد  الديد 
الدوي�شي) انجرةرقم) 27) زنقة 

72 2 )الرباط املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الع راني  خالد  الديد 
الدوي�شي) رقم) 27) انجرة  زنقة 

72 2 )الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32667 .

525I

FAIR VALUE

NEW LIFE FES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FAIR VALUE

34 شارع طرابلس الطابق االجل رقم 

2 ، 2222، الدار البيضاء املغرب

NEW LIFE FES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

غاندي، غاندي مول ع ارة 8 املكتب 

2  الدار البيضاء. 2222 الدار 

البيضاء. املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43222

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) شتن29) 222) (23 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (NEW LIFE FES حل)

رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها) جعنوان  سرهم  (52.222
اإلأت اعي شارع غاندي،)غاندي مول)

البيضاء.) الدار  ( 2 املكتب) (8 ع ارة)

املغرب نتيجة) الدار البيضاء.) (2222

لتوقيف النشاط.

ج عين:

ج) مكوار  عائشة  الديد)ة))

عنوانه)ا))تجزئة بيال املدينة) )رقم)6 

طريق مكة كاليفورنيا البيضاء)2222 

)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء.) الدار 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

شارع) جفي  شتن29) 222) (23 بتاريخ)

غاندي،)غاندي مول ع ارة)8)املكتب)

2 )-)2222)الدار البيضاء.)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)238262.

526I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SKY HEALTH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب

SKY HEALTH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 

موريتانيا صندجق ال29يد 2622 - 

42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8253

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) ( 7 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

)ة)) الديد) تفويت 

 MANAGEMENT AND

 ADVISORY COMPANY 522

  .222 أصل) من  اأت اعية  حصة 

 BAG )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

FILTER)بتاريخ)7 )نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32673 .

527I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YFNIN BEARS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب
YFNIN BEARS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
زيتونة الطابق 5 الشقة رقم 8  
شارع عبد الكريم الخطابي رقم 
82 – أيليز - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68385

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
2 )يونيو) 222)تم تحويل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الشقة) (5 الطابق) زيتونة  »إقامة 
شارع عبد الكريم الخطابي) ( 8 رقم)
مراكش) (42222 (- أيليز) (– 82 رقم)
املغرب«)إ 4)»كاري ايدن الشقة ب)52 
8)شارع مح د) 5)مكتب رقم) الطابق)
مراكش) (42222 (- أليز) الخامس 

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32674 .
528I

ACO CONSULTING

 SOCIETE DE TRANSPORT
GHAZALA MESSAGERIE

إعالن متعدس القرارات

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,72
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
 SOCIETE DE TRANSPORT
 GHAZALA MESSAGERIE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي: 34 ، 
ملتقى شارع اجالس زيان ج زنقة أسوان 
– رقم   - ع ارة أ - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 68262

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي ينص عل4) (:2 ج) قرار رقم) )

مايلي:)هبة حصص اأت اعية
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
)االب)) ازيزا) مح د  الديد  استقالة 

من مهامه ك دي2 ثاني للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)
)االبن)) ازيزا) املح د  الديد  تعيين 

ك دي2 ثاني للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

البند املتعلق برأس ال الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822286.

522I

SAGASUD

TRANS SIDI IFNI
إعالن متعدس القرارات

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

TRANS SIDI IFNI »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: حي خط 

الرملة   زنقة زاجية الشيخ رقم 62  
- - العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
28)سأن29) 222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم قرار) ):)الذي ينص عل4)
مايلي:)بيع الحصص

الذي) (:3 قرار) (2 قرار) رقم  قرار 
الشكل) تغيي2  مايلي:) عل4  ينص 

القانوني للشركة تعيين مدي2 أديد)
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص) (:2 بند) بند رقم بند )
عل4 مايلي:)البند) )بيع)332)حصة من)
طرف الديد بوسرجج عبد هللا لفائدة)
الديد خالد قاسري البند)2)بيع)332 
حصة من طرف الديد بوسرجج عبد)

هللا لفائدة الديد اليزيد القا�شي
4:)الذي ينص) 3)بند) بند رقم بند)
الشكل) تغيي2  (3 البند) مايلي:) عل4 
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
الشريك) ذات  املحدجسة  املدؤجلية 
املدئولية) ذات  لشكرة  الوحيد 
الديد) تعيين  (4 البند) املحدجسة 
مع) للشركة  مدي2  هللا  عبد  بوسرجج 

االمضاء)الخاص له فقط)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3723/222.
622I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

AIR AGRIFROID
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N  7
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AIR AGRIFROID شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي التعاجنية 
الفالحية الدعدية أ اعة أيت يزم 

سائرة أكوراي - 225 5 الحاأب 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5224 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) شتن29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

  2.222« أي من) سرهم«) (422.222«

عن) سرهم«) (522.222« إ 4) سرهم«)

أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 537.

62 I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE VELLUMLIST
SARL- AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE(VELLUMLIST(SARL-

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 34 

الطـابق االر�شي شارع موالي عبد هللا 

طـريق مـوزار فاس - 32222 فــاس 

املــغــرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45625

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)26)يوليوز) 222)تقرر حل)

 SOCIETE( VELLUMLIST( SARL-

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها)

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222,22

االر�شي) الطـابق  (34 اإلأت اعي)

مـوزار) طـريق  هللا  عبد  موالي  شارع 

فــاس املــغــرب نتيجة) (32222 (- فاس)

اللشـركـة لـم تـنـجــز اي شغــل.

ج عين:

ج) الهـياللــي  يــوسف  الديد)ة))

شارع موالي عبد هللا) (34 عنوانه)ا))

فــاس) (32222 فاس) مـوزار  طـريق 

املــغــرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

 34 جفي) يوليوز) 222) (26 بتاريخ)

الطـابق االر�شي شارع موالي عبد هللا)

فــاس) (32222 (- فاس) مـوزار  طـريق 

املـغــرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5572/222.

622I

مندارجس

منداروس

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مندارجس

م ر الت2جين ع ارة ب رقم 2 /4  

الطابق االر�شي عين الدبع الدار 

البيضاء ، 22522، الدار البيضاء 

املغرب

مندارجس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي م ر 

الت2جين ع ارة ب الطابق االر�شي 

رقم 2 /4  عين الدبع الدار 

البيضاء - 22522 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 2225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

العفي2) عتيقة  )ة)) تفويت الديد)

أصل) من  اأت اعية  حصة  (522

222. )حصة لفائدة الديد))ة))عبد)

االله مندار بتاريخ)28)أكتوبر) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823856.

623I

ASMAA MEDIA GROUP

GROUPE HERMINE
إعالن متعدس القرارات

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرجمي بلوك 32 الرقم 

22 ال29نو�شي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

GROUPE HERMINE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 7 2 

اقامة الفتح شارع براهيم الرجساني 

الطابق االجل رقم 3 - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36 4 5

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

 AINSI من) الشركة  تد ية  تغيي2 

ا 4) (CASA NETTOYAGE SYNDIC

GROUPE HERMINE

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

توسيع الهدف االأت اعي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الحراسة ج التنضيف.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82272.

624I

ACO CONSULTING

SAT HOLDING
إعالن متعدس القرارات

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,72

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

 SAT HOLDING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25498

جعنوان مقرها االأت اعي: 54، طريق 
اجالس زيان - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 24 7
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)أكتوبر) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) ج2:) قرار 
مايلي:)هبة حصص اأت اعية

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
)االب)) ازيزا) مح د  الديد  استقالة 

من مهامه ك دي2 ثاني للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعيين الديد بالل ازيزا ك دي2 ثاني)

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

البند املتعلق برأس ال الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822285.
625I

Cabinet(Solution(Consulting(and(Accounting

SALE VOLTA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 Cabinet(Solution(Consulting
and(Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
SALE VOLTA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 32 
شقة 8زنقة موالي اح د الوكيلي 
حدان - 2222  الرباط املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 565 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) ( 4
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 SALE (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.VOLTA

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة اج بناء)تركيب كهرباء.

ع ارة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
32)شقة)8زنقة موالي اح د الوكيلي)

حدان)-)2222 )الرباط املغرب).

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد سفيان اع ر):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد صابر الدق ة):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اع ر  سفيان  الديد 

سال)222  )سال املغرب.

عنوانه)ا)) الدق ة  صابر  الديد 

سال)222  )سال املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) اع ر  سفيان  الديد 

سال)222  )سال املغرب

عنوانه)ا)) الدق ة  صابر  الديد 

سال)222  )سال املعرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22428 .

626I

ACO CONSULTING

TRANSPORT LAGHZALA
إعالن متعدس القرارات

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,72

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

TRANSPORT LAGHZALA

 »شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
عاسل –مق29ة الشهداء – تجزئة رقم 
  - الحي املح دي - - لدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.84272

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي ينص عل4) (:2 ج) قرار رقم) )

مايلي:)هبة حصص اأت اعية
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
)االب)) ازيزا) مح د  الديد  استقالة 

من مهامه ك دي2 ثاني للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعيين الديد أ ال ازيزا ك دي2 ثاني)

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)8:)الذي ينص عل4 مايلي:)

البند املتعلق برأس ال الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822284.

627I

FIDUCIAIRE ENNOUR

YOUSSEF TRADING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

YOUSSEF TRADING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : اهل 

املربع فقيه بن صالح - 23222 فقيه 
بن صالح املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4222

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
ذات) شركة  (YOUSSEF TRADING
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي اهل)
املربع فقيه بن صالح)-)23222)فقيه)
النعدام) نتيجة  املغرب  صالح  بن 
القدرة املاسية عل4 استك ال النشاط.

ج عين:
ج) ح داجي  رحال  الديد)ة))
عنوانه)ا))اهل املربع فقيه بن صالح)
املغرب) صالح  بن  الفقيه  (23222

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)25)نون29) 222)جفي اهل املربع)
الفقيه بن) (23222 (- فقيه بن صالح)

صالح املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

22)سأن29) 222)تحت رقم)325.
628I

AFIDACOM

D.C.H FOR TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM
7 ج 7  تجزئة السيكون امطلس 

طريق صفرج ، 32222، فاس املغرب
D.C.H FOR TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

  رقم 47 إقامة عرفات طريق عين 
شقف فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 8
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:



25499 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 D.C.H (: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.FOR TRANS
جسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجارة جنقل املحرجقات.
الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
إقامة عرفات طريق عين) (47 رقم) ( 

شقف فاس)-)32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: العبوبي) يدرى  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة يدرى العبوبي عنوانه)ا))
ابن) شارع  اس اء) 8) اقامة  (3 رقم)

الخطيب)32222)فاس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة يدرى العبوبي عنوانه)ا))
ابن) شارع  اس اء) 8) اقامة  (3 رقم)

الخطيب)32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5622.
622I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SORA FISHERIES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
SORA FISHERIES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي حي الدالم 

أ شارع الجامعة العربية - 73222 
الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 422 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املدؤجلية املحدجسة«)إ 4)»شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)256 .

6 2I

FIRST CURTAIN

SIDRA COMMERCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA2 4

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

SIDRA COMMERCE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

2 2،الطابق االر�شي تجزئة 

النصرعين الشق الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422872

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تحويل) نون29) 222) املؤرخ في)  )

للشركة) الحا ي  االأت اعي  املقر 

تجزئة) االر�شي  »2 2،الطابق  من)

(- البيضاء) الدار  الشق  النصرعين 

إ 4) املغرب«) البيضاء) الدار  (22222

املكتب) املومن،) عبد  شارع  (،  2«

رقم)8،)الطابق الثاني،)الدار البيضاء)

-)22222)الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824272.
6  I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SORA FISHERIES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
SORA FISHERIES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

أ شارع الجامعة العربية - 73222 
الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 422 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (23 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
شركة) )ة)) الديد) تفويت 
HINDY’S 222)حصة اأت اعية من)
)ة)) حصة لفائدة الديد) (222 أصل)
هند الحري�شي بتاريخ)23)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 23 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)256 .
6 2I

SALMA CONSEIL

SAMO EDUC PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SALMA CONSEIL
 APPT. 14 IMM. 101 AL(MANAR

 C(HAY(ACHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SAMO EDUC PRIVE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 345 

املدار طريق اسفي مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2  77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 SAMO(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.EDUC PRIVE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
للتعليم) )مدرسة  مؤسدة) رئيس 

الخصو�شي).

 345 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

املدار طريق اسفي مراكش)-)42222 

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: مح د) املريني  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد املريني مح د عنوانه)ا))8  

 RUE DE LA FONTAINE 256 2

ERAGNY)فرندا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد املريني مح د عنوانه)ا))8  

 RUE DE LA FONTAINE 256 2

ERAGNY)فرندا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32722 .

6 3I



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25500

SAVOIR EXPERT

DERMOLOGY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 DERMOLOGY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 25 
زنقة ابن بطوطة املدينة الجديدة 

صفرج - 222 3 صفرج املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DERMOLOGY
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات الطبية جشبه الطبية
بيع منتجات العناية بالجدم

)بيع امأهزة اإللكت2جنية
)بيع كامي2ات الخدمة

استي2اس جتصدير.
 25 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)
الجديدة) املدينة  بطوطة  ابن  زنقة 

صفرج)-)222 3)صفرج املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: مح د) سرعاجي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مح د  سرعاجي  الديد 

شارع) (37 اضافي بلوك م رقم) (3 امل)

2232 )الرباط) املجد ح ي م الرباط)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) فاط ة  منيني  الديدة 
صفرج) امليت2  سرب  حي  (325 رقم)

222 3)صفرج املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 االبتدائية بصفرج بتاريخ)

 222)تحت رقم)475.

6 4I

conseils(sarl

AZUL PECHE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

conseils(sarl

شارع لبنان اقامة يامنة   مكتب 
رقم 2  طنجة، 22222، طنجة 

املغرب

AZUL PECHE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الداسس اقامة الهناء 4 برج 

الخليج طنجة الطابق الخامس رقم 

22  - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8255 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (22 7 أبريل) ( 7

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 AZUL (: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.PECHE
صيد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البحر.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
برج) (4 مح د الداسس اقامة الهناء)
الخليج طنجة الطابق الخامس رقم)

22 )-)22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) ( 22 (: الديد رشيد زراع)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زراع  رشيد  الديد 
  4 زنقة املوز بلوك رقم) ( 7 القطاع)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) زراع  رشيد  الديد 
  4 زنقة املوز بلوك رقم) ( 7 القطاع)

حي الرياض)2222 )الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

7 22)تحت رقم)83477 .
6 5I

fiduciaireborjcompta

كولدن ماني
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaireborjcompta
 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC
كولدن ماني شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 28 
تاني مكرر زنقة فاس الحي الصناعي 

- 82222 أكاسير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.42282

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) 26)مارس) 222) املؤرخ في)
مدؤجلية) ذات  شركة  ماني  كولدن 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
تاني مكرر) (28 مقرها اإلأت اعي رقم)
 82222 (- زنقة فاس الحي الصناعي)

أكاسير املغرب نتيجة القتصاسية.
ج عين:

ج) شبوكي  مصطفى  الديد)ة))
الحي) (28 رقم) فاس  زنقة  عنوانه)ا))
املغرب) أكاسير  (82222 الصناعي)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
 28 جفي رقم) مارس) 222) (26 بتاريخ)
تاني مكرر زنقة فاس الحي الصناعي)

-)82222)أكاسير املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27562 .

6 6I

FIRST CURTAIN

ZB MAGNANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA2 4
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
ZB MAGNANY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
بلفقي2،ع ارة رقم 5 ، املحل رقم 
5،مدينة الدار البيضاء. - 22422 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.426822

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) نون29) 222) ( 5 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):



25501 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

زهي2) خالد  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222

222. )حصة لفائدة الديد))ة))عبد)

الحق سحاري بتاريخ)5 )نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822738.

6 7I

امغار عبد الغافور

PRIME TEXTILE EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

  الطابق االجل تطوان ، 23222، 

تطوان املغرب

 PRIME TEXTILE EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تطوان 

اقامة االندلس بلوك ج شقة رقم 

2  الطابق 3 شارع مح د اليزيدي - 

23222 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.322 3

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) سأن29) 222) (27 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

القاسر) عبد  )ة)) الديد) تفويت 

العبدالجي)52 )حصة اأت اعية من)

أصل)222. )حصة لفائدة الديد))ة))

بدر بزغوس بتاريخ)27)سأن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (22 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)4 74.

6 8I

امستاذة مريم الغياتي

P3S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

امستاذة مريم الغياتي
مكاتب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب  2 
، 33222، فاس املغرب

P3S شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 SOUK SEBT AIN LAHNACH
 COMMUNE(TIZGUIT - 53000

.IFRANE MAROC
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26475

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
26)نون29) 222)تم اإلعالم) املؤرخ في)
ج) (SAID SLAOUI الشريك) بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل4  حصصه  توزيع 
لرسم اإلراثة املؤرخ في) 2)ماي) 222 

بالشكل امتي):
 TAHA( SLAOUI( ، الديد)ة))

2.822)حصة).
 JAMILA( SLAOUI( ، الديد)ة))

3.522)حصة).
 HALIMA( SLAOUI( ، الديد)ة))

4.222)حصة).
 AYA(SLAOUI(،(4.900((الديد)ة

حصة).
 SAFAE( SLAOUI( ، الديد)ة))

4.222)حصة).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5388.
6 2I

COMICONE

MY TAGNA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

COMICONE
رقم  ، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
MY TAGNA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : املدينة 
الجديدة الركن رقم 4   البداتين - 

52222 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5 687

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) نون29) 222) (27 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MY TAGNA حل)
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
الركن) الجديدة  املدينة  اإلأت اعي 
رقم)4  )البداتين)-)52222)مكناس)
بتاريخ) املدبق  لحلها  نتيجة  املغرب 

.222 /25/26
ج عين:

الشاهدي) خديجة  الديد)ة))
  247 رقم) الحفرة  عنوانه)ا)) ج 
املغرب) مكناس  (52222 البداتين)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
املدينة) جفي  نون29) 222) (27 بتاريخ)
(- 4  )البداتين) الجديدة الركن رقم)

52222)مكناس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)432.

622I

امغار عبد الغافور

FMW RENT CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

  الطابق االجل تطوان ، 23222، 
تطوان املغرب

FMW RENT CAR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الجيش امللكي قيدرية املوحيدين 
رقم 28 تطوان - 23222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32652

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 FMW (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.RENT CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
املوحيدين) قيدرية  امللكي  الجيش 
تطوان) (23222 (- تطوان) (28 رقم)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
اسري�شي) الزهرة  فاط ة  الديدة 
  .222 حصة بقي ة) ( 22 (: يحياجي)

سرهم للحصة).
اسري�شي) الزهرة  فاط ة  الديدة 

يحياجي):)22 )بقي ة)222. )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
اسري�شي) الزهرة  فاط ة  الديدة 
يحياجي عنوانه)ا))شارع أبل تدغين)
زنقة)2 )سرب س رقم)43)ط) 2)شقة)

23)تطوان)23222)تطوان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
اسري�شي) الزهرة  فاط ة  الديدة 
يحياجي عنوانه)ا))شارع أبل تدغين)
زنقة)2 )سرب س رقم)43)ط) 2)شقة)

23)تطوان)23222)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)23 7.
62 I
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE ZAYAN AGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع مح د الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 

خنيفرة املغرب

STE ZAYAN AGRI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ايت عزجز 

ايت حدج اجح و أأل وس خنيفرة - 

54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4  5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ZAYAN AGRI

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفالحي) -االستغالل  جااليدني2اس)

-الدراسات التقنية الفالحية)-.

عنوان املقر االأت اعي):)ايت عزجز)

(- ايت حدج اجح و أأل وس خنيفرة)

54222)خنيفرة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 322 (: اش اجين) ايوب  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديدة الزبي2 نعي ة):)322)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 422 (: اش اجين) خالد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

ايوب اش اجين عنوانه)ا)) الديد 
األ وس) (54222 اأاموس خنيفرة)

خنيفرة املغرب.
عنوانه)ا)) نعي ة  الزبي2  الديدة 
األ وس) (54222 اأاموس خنيفرة)

خنيفرة املغرب.
الديد خالد اش اجين عنوانه)ا))
األ وس) (54222 اأاموس خنيفرة)

خنيفرة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
اش اجين) الحدين  الديد 
 54222 اأاموس خنيفرة) عنوانه)ا))

خنيفرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
28)سأن29) االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

 222)تحت رقم)432.

622I

AB RED  COMPTA

MORIVAL IMMOBILIERE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
MORIVAL IMMOBILIERE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي يعقوب 

املنصور رقم 2 الطابق الثاني رقم 4 
طنجة 22272 طنجة املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2  32
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
عالل الدباعي) )ة)) تفويت الديد)
  22 حصة اأت اعية من أصل) (52
حصة لفائدة الديد))ة))كريم شديد)

بتاريخ)22)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2747 .

623I

AB RED  COMPTA

MORIVAL IMMOBILIERE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
MORIVAL IMMOBILIERE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي يعقوب 

املنصور رقم 2 الطابق الثاني رقم 4 
طنجة طنجة 22272 طنجة املغرب .

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2  32
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

عبيدي هشام ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2747 .
624I

A&E(Consulting

TISSILI BAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

A&E(Consulting
 Lotissement(Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،
20660، CASABLANCA(MAROC
TISSILI BAT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوكالة الحضرية ليداسفة تجزية 
إ   رقم 7  الدار البيضاء - 22662 

الدار البيضاء الدار البيضاء.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  4 23

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) أبريل) 222) (27 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
TISSILI BAT)مبلغ رأس الها)22.222  

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

ليداسفة) الحضرية  الوكالة  تجزئة 
(- البيضاء) الدار  ( 7 رقم) إ) ) تجزية 

22662)الدار البيضاء)الدار البيضاء)

نتيجة ل):)العجر في املزانية.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

تجزية) ليداسفة  الحضرية  الوكالة 
 22662 (- الدار البيضاء) ( 7 رقم) إ) )

الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:

ج) جهرجش  اح د  الديد)ة))

الحضرية) الوكالة  تجزئة  عنوانه)ا))

االلفة الدار) (6 شقة رقم) ( 7 ع ارة)

البيضاء) الدار  (22662 البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج) جهرجش  مح د  الديد)ة))

الحضرية) الوكالة  تجزئة  عنوانه)ا))

االلفة الدار) (6 شقة رقم) ( 7 ع ارة)

البيضاء) الدار  (22662 البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت) 222)تحت رقم)22285.

625I

Trefle(Conseil

CLINIQUE GUELIZ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

CLINIQUE GUELIZ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

عبدالكريم الخطابي إقامة أواس 

ع ارة 22  الشقة رقم 43 الطابق 

3 - - 42222 مراكش املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.  362 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تغيي2) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»*شراء)،استي2اس)

جاملواس) الخام  املواس  أ يع  جبيع 

جامسجات) جامأهزة  االستهالكية 

العياسات) في  املدتخدمة  جاملعدات 

لالستخدام) املعدة  امخرى  جاملقرات 

ج استي2اس أ يع) »*شراء) إ 4) الطبي.«)

االستهالكية) جاملواس  الخام  املواس 

جاملعدات) جامسجات  جامأهزة 

جاملقرات) العياسات  في  املدتخدمة 

امخرى املعدة لالستخدام الطبي.«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32628 .

626I

CABINET BAHMAD

MEYDENE EXPERIENCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب

 MEYDENE EXPERIENCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

2 عل4 الي ين شقة رقم 6 زاجية زنقة 

طارق ابن زياس جابن عائشة إقامة 

اكديل سيور ع ارة 8  - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2   3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MEYDENE EXPERIENCE

عرجض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فنية.

مكتب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

6)زاجية) 2)عل4 الي ين شقة رقم) رقم)

عائشة) جابن  زياس  ابن  طارق  زنقة 

(- ( 8 ع ارة) سيور  اكديل  إقامة 

42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 NASLI HOLDING الشركة)

إقامة مراكش بالزا ع ارة) عنوانه)ا))

(- الثاني) الطابق  ب) 2) شقة  س )

42.222)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) (TTH INVEST الشركة)

إقامة مراكش بالزا ع ارة س )شقة ب)

42.222)مراكش) (- الطابق الثاني) (2 

املغرب.

 B.INVEST HOLDING الشركة)

زنقة امام مدلم جازيس) (4 عنوانه)ا))

22.222)الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

سليطين) سني  نبيل  الديد 

تجزئة) امرشيش  م  ح  عنوانه)ا))

مراكش) (42.222  227 رقم) الح راء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32646 .

628I

WIFAK GESTION

KOS-BATIS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

WIFAK GESTION

شارع عبد العا ي بنشقرجن مكاتب 

زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

32222، فاس املغرب

KOS-BATIS(SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم : 

57 الحديقة تغات - 32222 فاس 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.42262

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (KOS-BATIS( SARL

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

اإلأت اعي رقم):)57)الحديقة تغات)-)

32222)فاس املغرب نتيجة ل):)لعدم)

است رارية جعدم القدرة عل4 مزاجلة)

النشاط

(: رقم) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

فاس) (32222 (- تغات) الحديقة  (57

املغرب.)

ج عين:

الديد)ة))نجاة هاسي ج عنوانه)ا))

  2222 حدان) ابوعنان  زنقة  (2

الرباط املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5632.

622I

CABINET BEN MOKHTAR

ACA INVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

ACA INVEST شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  2 إقامة 

الشاجية شارع يوسف ابن تاشفين 
زنقة رشيد ر�شى - 22222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22772

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 ACA (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)-)املداعدة)

جاملشورة جالدعم في االستث ارات)؛

-)االستشارات اإلسارية؛

بغرض) متعلق  ع ل  أي  إنجاز  (-

الشركة)؛

تقديم كافة الخدمات املرتبطة) (-

بشكل مباشر أج غي2 مباشر بامنشطة)

املذكورة أعاله..

عنوان املقر االأت اعي):) 2)إقامة)

تاشفين) ابن  يوسف  شارع  الشاجية 
طنجة) (22222 (- ر�شى) رشيد  زنقة 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
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  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
سرهم،)مقدم كالتا ي:

حدن) املرابط  الدلمي  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 22 (:

للحصة.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
حدن) املرابط  الدلمي  الديد 
عنوانه)ا))5)زنقة ع ر ابن عبد العزيز)
 42 شقة رقم) (7 إقامة النور الطابق)

22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
حدن) املرابط  الدلمي  الديد 
عنوانه)ا))5)زنقة ع ر ابن عبد العزيز)
 42 شقة رقم) (7 إقامة النور الطابق)

22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 22  .
632I

FISCINFO

NOUR EL WIAM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FISCINFO
 13bd(ibn(tachfine ، 20500،

CASABLANCA MAROC
NOUR EL WIAM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  تجزئة 
اإلزسهارمحل 5 في الطابق امر�شي 
بوسكورة الدار البيضاء - 22522 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.383223

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (22 2 نون29) املؤرخ في) 2)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (NOUR EL WIAM
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
 5 اإلزسهارمحل) اإلأت اعي) تجزئة 
الدار) بوسكورة  امر�شي  الطابق  في 

البيضاء) الدار  (22522 (- البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

اإلأت اعي.
ج حدس مقر التصفية ب) تجزئة)
امر�شي) الطابق  في  (5 اإلزسهارمحل)
 22522 (- البيضاء) الدار  بوسكورة 

الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) البوبكري  سهام  الديد)ة))
شارع) بيت2جم  محطة  عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  (22222 استندال)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 3 824.
63 I

)موثق

TH ENERGY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

موثق
26 زنقة إسريس الحريزي ، 22282، 

الدار البيضاء امل لكة املغربية
TH ENERGY شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 38 زنقة 
اسريس الحريزي رقم 32 - 22 22 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 2523

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
28)سأن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)
بن) الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

سوسة توفيق ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823224.
632I

FLASH ECONOMIE

DROGUERIE EL BOUKHARI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

حل الشركة
 DROGUERIE EL :تد ية الشركة

 BOUKHARI
 رأس ال الشركة : 22.222  سرهم 

 الشكل القانوني شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة 

:املقر االأت اعي: 32 زنقة إمام 
البخاري املعاريف الدار البيضاء 
رقم السجل التجاري: 52633 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 222/  /5  

مدؤجلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22222 رأس الها)
إمام) زنقة  (32 االأت اعي) مقرها 
البيضاء) الدار  املعاريف  البخاري 

نتيجة عدم تحقيق الهدف.
جحدس املقر)32)زنقة إمام البخاري)
املغرب) البيضاء) الدار  املعاريف 
ال29اح) الديد  جعين  التصفية  ك قر 
ع رعنوانه تجزئة إلهام زنقة)64)رقم)
البيضاء) الدار  الحدني  الحي  ( 22

املغرب.)ك صفي للشركة.
جعند االقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
املخابرة جمحل تبليغ العقوس جالوثائق)
اإليداع) تم  بالتصفية.) املتعلقة 
بالدار) التجارية  باملحك ة  القانوني 
تحت) بتاريخ) 2/222 /3 ) البيضاء)

رقم52 824 
633I

BELGAZI ALI

TWINPLAN MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

BELGAZI ALI
شارع امي2 موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق   - رقم املكتب 6  طنجة، 

22222، طنجة املغرب
TWINPLAN MAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22 شارع 

ج ي العهد - قيدارية مفتاح الخي2 
رقم TANGER 22222 - 47 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42423

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) ( 7 املؤرخ في)

شركة ذات) (TWINPLAN MAROC

رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها) جعنوان  سرهم  (322.222

العهد) ج ي  شارع  (22 اإلأت اعي)

(- (47 رقم) الخي2  مفتاح  قيدارية  (-

نتيجة) املغرب  (TANGER  22222

ارءس) امل تصة  مت2اك ة  لخداءر 

املال.

ج عين:
الزاري) أيوفاني  برجنو  الديد)ة))

(- العهد) ج ي  شارع  (22 عنوانه)ا)) ج 

قيدارية مفتاح الخي2 رقم)47 22222 

طنجة املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

22)شارع) جفي) نون29) 222) ( 7 بتاريخ)

ج ي العهد)-)قيدارية مفتاح الخي2 رقم)

TANGER 22222(-(47)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248233.

634I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE SARAFIL SAKAN SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،

32000، AL(HOCEIMA(MAROC

 STE SARAFIL SAKAN SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

باسس بلوك A ع ارة 8 محل رقم 

  العنوان ال29يدي 626 - 32222 

الحدي ة املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
357 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SARAFIL SAKAN SARL
التنشيط) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري ج استي2اس مواس البناء.
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رقم) محل  (8 ع ارة) (A بلوك) باسس 
 32222 (- (626 ال29يدي) العنوان  ( 

الحدي ة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 334 (: الدريخي) سعيد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد عبد الدالم الدريخي):)333 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة.
الديد اشهبار مح د):)333)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 334 (: الدريخي) سعيد  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.
(: الدريخي) الدالم  عبد  الديد 

333)بقي ة)22 )سرهم.
الديد اشهبار مح د):)333)بقي ة)

22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد سعيد الدريخي عنوانه)ا))
الحدي ة) (32222 الفقي2ي) تجزئة 

املغرب.
الدريخي) الدالم  عبد  الديد 
 22 رقم) الوطنية  الطريق  عنوانه)ا))

امزجرن)32222)الحدي ة املغرب.
عنوانه)ا)) مح د  اشهبار  الديد 
 32222 امزجرن) رقم) 5 ) ( 2 زنقة)

الحدي ة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد سعيد الدريخي عنوانه)ا))
الحدي ة) (32222 الفقي2ي) تجزئة 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالحدي ة  االبتدائية 

رقم)-.
635I

FITO GEST

TOUDGHA TSL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FITO GEST
 N°25 TARGA(ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech(Maroc
TOUDGHA TSL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الكان 

تنغي2 - 45822 تنغي2 املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 255

العام) الج ع  ب قت�شى 
أكتوبر) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأس ال  رفع  تم  (222 
سرهم«) (322.222,22« قدره) ب بلغ 
إ 4) سرهم«) (  2.222,22« من) أي 
(: طريق) عن  سرهم«) (522.222,22«

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

 222)تحت رقم)472 .
636I

لوكدر للحدابات

REALITY CASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

لوكدر للحدابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، جأدة املغرب
 REALITY CASH

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة تونس 

رقم 8 الطابق االجل - 62222 جأدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.REALITY CASH

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.

زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 62222 8)الطابق االجل)-) تونس رقم)

جأدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: ح زة) بوراشدي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (522 (: الديد سيفر فؤاس)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: ح زة) بوراشدي  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.

بقي ة) (522 (: الديد سيفر فؤاس)

22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد بوراشدي ح زة عنوانه)ا))

8)زنقة تونس)62222)جأدة املغرب.

الديد سيفر فؤاس عنوانه)ا))62  

حي سالم حي الهناء)3)عوينت الدراق)

62222)جأدة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بوراشدي ح زة عنوانه)ا))

8)زنقة تونس)62222)جأدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)46 4.

637I

Sayarh(&(Menjra

Uber Systems Morocco
إعالن متعدس القرارات

Sayarh & Menjra

 Zerktouni(Casablanca، 52

20000، Casablanca(Maroc

Uber(Systems(Morocco »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 2 زنقة ابو 

فايد املصري غوتيي الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 6722

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في) 3)يوليوز) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

 M.(Francois(Pascal(مايلي:)إستقالة

من) (M.Keir إستقالة) ج  (Chadwick

Devon(Gumbsتديي2 الشركة

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

 M.( Sebastien( Serge تعيين) مايلي:)

Dupont)ك دي2 جحيد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 

مايلي:)تعيين م ثل قانوني للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)28 42.

638I



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25506

مينارة فينانس أرجب

ليتكو سيرفيس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مينارة فينانس أرجب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
ليتكو سي2فيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الشرف 
رقم 525 املنار 3 رقم   - 42222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23425

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
نحال) عاسل  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
سأن29) (26 بتاريخ) الغفو ي  توفيق 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32728 .
632I

N2M(CONSEIL-SARL

RENOVRIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

RENOVRIS شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
الحدن االجل شارع 5 رقم 2  
الطابق الثاني رقم 4 - 62222 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RENOVRIS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة اج البناء

بيع مواس البناء.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الحدن االجل شارع)5)رقم)2 )الطابق)

الناضور) (62222 (- (4 رقم) الثاني 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الرح ان) عبد  بوأيدة  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (522 (:

للحصة.

الديد معدجن مح د):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الرح ان) عبد  بوأيدة  الديد 

عنوانه)ا))سجار اجالس عبد هللا امو�شى)

بني لنت)35222)تازة املغرب.

عنوانه)ا)) مح د  معدجن  الديد 

سجار سيدي بوصبار اكدان الناضور)

62222)الناضور املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الرح ان) عبد  بوأيدة  الديد 

عنوانه)ا))سجار اجالس عبد هللا امو�شى)

بني لنت)35222)تازة املغرب

عنوانه)ا)) مح د  معدجن  الديد 

سجار سيدي بوصبار اكدان الناضور)

62222)الناضور املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ) 2)سأن29)

 222)تحت رقم)4523.

642I

املدتامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

ETABLISSEMENT IQBAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

املدتامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 
8  مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

62222، جأدة املغرب
ETABLISSEMENT IQBAL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
 RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي
 MOSTAFA(KAMAL - 60000

جأدة املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 4265

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)32)أكتوبر) 222)تم تعيين)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

BOUKHRISS Nacira)ك دي2 جحيد
تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)55 4.

64 I

UNIK MEDIA

UNIK MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIK MEDIA
 QUARTIER ALSACE LORAINE

 ANGLE BD RAHAL EL MESKINI
 ET(RUE(MOHAMED(TALEB ،

20120، CASABLANCA(MAROC
UNIK MEDIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 

ملوية، مرس الدلطان - 32 22 

الدار البيضاء، املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26422 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) (22 2 غشت) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 UNIK (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.MEDIA

غرض الشركة بإيجاز):)-)

عرجض إعالنية.

الد عي) ج  اإلعالمي  -اإلنتاج 

البصري.

-اإلشهار ج الطباعة الرق ية.

الكراء،) الشراء،) -اإلنشاء،)

استغالل أ يع املؤسدات ج أ يع)

بإحدى) املتعلقة  التجارية  امصول 

امنشطة املذكورة.

أ يع) بيع  أج  استغالل  -شراء،)

الع ليات ج براءات اإلخت2اع املتعلقة)

بهذه امنشطة.

الع ليات) أ يع  عامة  بصفة  ج 

صلة) لها  التي  أج  العقارية  املالية،)

الع ليات) كذلك  ج  باملنقوالت 

التجارية أج الصناعية املتعلقة بهدف)

الشركة.
زنقة) (2 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 22 32 (- الدلطان) مرس  ملوية،)

الدار البيضاء،)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)52.222,22 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):



25507 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

 EL KADIRI MOHAMED(الديد

عنوانه)ا))    (ABDELOUAHAD

 RUE JBAL BANI HAY ESSALAM

.22223 CASABLANCA MAROC

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

 BOUHAFS MEHDI الديد)

 RES ANFA BAY عنوانه)ا))

 VILLA NR 25 BD ABDELHADI

 BOUTALEB HAY HASSANI

22222 CASABLANCA MAROC

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2 22)تحت رقم) 52424.

642I

UNIK MEDIA

UNIK MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

UNIK MEDIA

 QUARTIER ALSACE LORAINE

 ANGLE BD RAHAL EL MESKINI

 ET(RUE(MOHAMED(TALEB ،

20120، CASABLANCA(MAROC

UNIK MEDIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 

ملوية، مرس الدلطان - 32 22 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26422 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)غشت)2 22)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

(- الدلطان) مرس  ملوية،) زنقة  (2 («

إ 4) املغرب«) البيضاء) الدار  (22 32

»زاجية زنقة ام الربيع ج زنقة لبنان،)

الدار) (22237 (- امر�شي) الطابق 

البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

 3 )نون29)2 22)تحت رقم)2872 5.

643I

karama(conseil

 STE MAROC FISH LARBI
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

 STE MAROC FISH LARBI SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 2 
رقم 27 تجزئة اريدطوط طريق 

اي وزار فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72582

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MAROC FISH LARBI SARL AU

مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جب زايا) ( 5 ذج طاقة استعابية تفوق)

متعدسة)/الوأبات الدريعة.

محل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
طريق) اريدطوط  تجزئة  (27 رقم) (2

اي وزار فاس)-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد العربي االسري�شي):)2.222  
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد العربي االسري�شي عنوانه)ا))
حدائق البديع طريق عين) فيال) 22)

الشقف فاس)32222)فاس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد العربي االسري�شي عنوانه)ا))
حدائق البديع طريق عين) فيال) 22)

الشقف فاس)32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5526/222.
644I

UNIK MEDIA

UNIK MEDIA
إعالن متعدس القرارات

UNIK MEDIA
 QUARTIER ALSACE LORAINE

 ANGLE BD RAHAL EL MESKINI
 ET(RUE(MOHAMED(TALEB ،

20120، CASABLANCA(MAROC
UNIK MEDIA »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: زاجية 
زنقة ام الربيع ج زنقة لبنان، الطابق 

امر�شي - 22237 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 3242
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)ماي)6 22
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
ياسين) مح د  الديد  -استقالة 

الدبتي من مهامه ك دير مشارك
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

-ترشيح الديد مح د عبد الواحد)

القاسري مله ة املدير املشارك

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم املاسة)4 :)الذي ينص عل4)

املشارك) املدير  مله ة  ترشيح  مايلي:)

بوحفص) مهدي  الديد  (: للشركة)

للبطاقة) حامل  مغربية  أندية 

مح د) الديد  (A332765 الوطنية)

عبد الواحد القاسري أندية مغربية)

 BE66222(حامل للبطاقة الوطنية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)6 22)تحت رقم)22626627.

645I

مينارة فينانس أرجب

ليتكو سيرفيس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

مينارة فينانس أرجب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

ليتكو سي2فيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشرف 

رقم 525 املنار 3 رقم   - 42222 

مراكش املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23425

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

26)سأن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

الغفو ي توفيق ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32728 .

646I
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إئت انيات الدريوش

Société JABIR PROJECTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئت انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 22222، العرائش املغرب

Société JABIR PROJECTS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الدالم, اقامة النجاح ,الطابق 23, 
رقم 4  - 22222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Société JABIR PROJECTS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

Négociant

Travaux(divers

.Prestation(de(services

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 ,23 ,الطابق) النجاح) اقامة  الدالم,)
رقم)4 )-)22222)العرائش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: أابر) القرقري  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أابر  القرقري  الديد 

,الطابق) النجاح) اقامة  الدالم,) حي 
23,)رقم)22222)العرائش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) أابر  القرقري  الديد 

,الطابق) النجاح) اقامة  الدالم,) حي 
23,)رقم)22222)العرائش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)322 .
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ASMAA MEDIA GROUP

DANATEX
إعالن متعدس القرارات

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرجمي بلوك 32 الرقم 

22 ال29نو�شي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

DANATEX »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: موستاجي 

ج مجهاس بن مديك سيدي عث ان 

بلدية املجاطية جالس طالب الحي 

الصناعي مديونة - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  8485

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

 2 تحويل املقر االأت اعي للشركة ا 4)
زنقة االخشيدي رقم2)حي بوركون

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تفويت أ يع الحصص االأت اعية)

ا 4 الديد بوكشوش حدن

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

استقالة املدي2ة)

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعيين الديد حدن بوشكوش مدي2)

للشركة.

قرار رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تغيي2 الشكل القانوني للشركة ليصبح)

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات)

الشريك الوحيد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحويل املقر االأت اعي

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الحصص االأت اعية)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

راس ال الشركة

عل4) ينص  الذي  (:42 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مدي2)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

798413- رقم) تحت  نون29) 222)

.822424

642I

chattabi(multiservice

 AL AMAN BOUGHRAM

IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

chattabi(multiservice

 n° 4 lot(soukaina(eljadida ،

24000، eljadida(maroc

 AL AMAN BOUGHRAM

IMMOBILIER شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكازة 24  

تجزئة الدالم امتداس ه س الجديدة 

- 24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 774 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) ف29اير) 222) ( 8

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 AL AMAN BOUGHRAM (:

.IMMOBILIER

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل) (/ بالتقديط) البناء) مواس  في 

مباني،) (/ الغي2) لحداب  البضائع 

منعش عقاري.

مكازة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

س) ه  امتداس  الدالم  تجزئة  ( 24

الجديدة)-)24222)الجديدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: بوغرام) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد عبد املجيد بوغرام):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوغرام  مح د  الديد 

25 )تجزئة أوهرة الجديدة)24222 

الجديدة املغرب.

بوغرام) املجيد  عبد  الديد 

الطابق) الهدى  تجزئة  (82 عنوانه)ا))

الجديدة) (24222 الجديدة) االجل 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

بوغرام) املجيد  عبد  الديد 

الطابق) الهدى  تجزئة  (82 عنوانه)ا))

الجديدة) (24222 الجديدة) االجل 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)22)مارس)

 222)تحت رقم)282.

652I
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مج وعة أطلنتيك لل حاسبة

COMTRABA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مج وعة أطلنتيك لل حاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني ع ارة 

22 زنقة العاسل حي اأنان عيالن، 
46222، آسفي املغرب

COMTRABA شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الدفلي رقم 27 زنقة أبو مديان حي 

الجريفات - 46222 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COMTRABA
تاأر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التصدير) معامالت  في  جسيط  أج 
عامة) جبصفة  جالتجارة،) جاإلستي2اس،)
بشكل) املتعقلة  الع ليات  أ يع 
مباشر أج غي2 مباشر بأغراض الشركة.
الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
زنقة أبو مديان حي) (27 الدفلي رقم)

الجريفات)-)46222)آسفي املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد بدر بلعطار):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 27 عنوانه)ا)) بلعطار  بدر  الديد 
زنقة أبومديان حي الجريفات)46222 

آسفي املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 27 عنوانه)ا)) بلعطار  بدر  الديد 
زنقة أبومديان حي الجريفات)46222 

آسفي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم)222 .
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STE ANGLE DE GESTION SARL

ZOYA TEXTIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 23222، تطوان املغرب

ZOYA TEXTIL شركة
 ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي باب 
سبتة شارع العرائش ط 2 شقة 3 - 

23222 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32683
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ZOYA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.TEXTIL
غرض الشركة بإيجاز):)أي نشاط)
متعلق باملالبس ج املالءات جاملناشف)

/)استي2اس جتصدير.
حي باب) (: عنوان املقر االأت اعي)
(- (3 2)شقة) سبتة شارع العرائش ط)

23222)الفنيدق املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .226 (: الديد البشتاجي مح د)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .226 (: اعراب) اح د  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .226 (: املرابط) فكري  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد عبد العا ي املرابط):)226.  
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

226. )حصة) (: الديد زبي2 الخراز)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .226 (: املني2ي) حدام  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 2.224 (: الديد نصر هللا املي وني)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد البشتاجي مح د عنوانه)ا))
قصر املجاز) ( 2 حي باب سبتة سرب)

رقم)6 23222)الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا)) اعراب  اح د  الديد 

سبتة).).)اسبانيا.
عنوانه)ا)) املرابط  فكري  الديد 

اح د اعراب).).)اسبانيا.
املرابط) العا ي  عبد  الديد 
زنقة) رشيد  موالي  تجزئة  عنوانه)ا))
الفنيدق) (23222 رقم)   (7 العرائش)

املغرب.
الديد زبي2 الخراز عنوانه)ا))تجزئة)
ط)   (3 شارع) (222 رقم) سبتة  باب 

23222)الفنيدق املغرب.
الديد نصر هللا املي وني عنوانه)ا))
جاس زيز اقامة)2 )ط)4)رقم)2 23222 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) املني2ي  حدام  الديد 
شارع الجيش امللكي اقامة الجزيرة ط)

6 23222)تطوان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد البشتاجي مح د عنوانه)ا))
قصر املجاز) ( 2 حي باب سبتة سرب)

رقم)6 23222)الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا)) اعراب  اح د  الديد 
سبتة).).)اسبانيا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7448.
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STE ANGLE DE GESTION SARL

FAYAMAZ LOGISTIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 23222، تطوان املغرب

FAYAMAZ LOGISTIQUE شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي باب 
سبتة شارع العرائش 228 الطابق 
الثاني شقة 3 - 23222 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32685
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FAYAMAZ LOGISTIQUE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
اللوأيدتيك الع ليات الج ركية ج)

النقل الدج ي ج الوطني.
حي باب) (: عنوان املقر االأت اعي)
الطابق) (228 العرائش) شارع  سبتة 
الفنيدق) (23222 (- (3 شقة) الثاني 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:
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226. )حصة) (: الديد زبي2 الخراز)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .226 (: الديد مح د البشتاجي)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .226 (: املرابط) فكري  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .226 (: املني2ي) حدام  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد عبد العا ي املرابط):)226.  
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .226 (: أعراب) أح د  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 2.224 (: الديد املي وني نصر هللا)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد زبي2 الخراز عنوانه)ا))تجزئة)
باب سبتة رقم)222)شارع)23)الطابق)

امجل)23222)الفنيدق املغرب.
الديد املي وني نصر هللا عنوانه)ا))
شارع جاس زيز ع ارة)2 )طابق)24)رقم)

22 23222)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) أعراب  أح د  الديد 
 62 كرجب خوان كارلوس امجل رقم)

باب)26 222 5)سبتة املغرب.
الديد مح د البشتاجي عنوانه)ا))
قصر املجاز) ( 2 حي باب سبتة زنقة)

رقم)6 23222)الفنيدق املغرب.
املرابط) العا ي  عبد  الديد 
زنقة) رشيد  موالي  تجزئة  عنوانه)ا))
الفنيدق) (23222 رقم)   (7 العرائش)

املغرب.
عنوانه)ا)) املني2ي  حدام  الديد 
الجزيرة) اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

طابق)6 23222)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) املرابط  فكري  الديد 

اسبانيا)28222)اسبانيا املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) املرابط  فكري  الديد 

اسبانيا)28222)اسبانيا اسبانيا
املرابط) العا ي  عبد  الديد 
زنقة) رشيد  موالي  تجزئة  عنوانه)ا))
الفنيدق) (23222 رقم) (7 العرائش)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7442.
653I

C-LAM(Trade(&(Invest

C-LAM TRADE&INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

C-LAM(Trade & Invest
 BD(Abdelmoumen 17, Place

 Pasteur(Résidence(Build(Pasteur
 Etg 6 Appt 4 BD(Abdelmoumen

 17, Place(Pasteur(Résidence
 Build(Pasteur(Etg 6 Appt 4،

casablanca ،20360 املغرب
C-LAM(Trade&invest شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 شارع 
ع ر الدالجي الطابق 3 شقة 4  
مرس الدلطان الدار البيضاء - 

22226 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525665
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 C-LAM(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.Trade&invest
تجارة) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اآلالت) جتوزيع  جتصدير  جاستي2اس 

جاملعدات.
جالتوزيع) جالتعبئة  التدويق  (•

جاالستي2اس جالتصدير للج يع
املنتجات جاملواس جاملواس جاملواس من)

أي نوع أج أصل)؛
الوساطة) ع ليات  أ يع  (•
التجارية أج الد درة في أي منتج أج)
سلعة أج ماسة مه ا كانت طبيعتها أج)

منشأها أج جأهتها.

•)أ يع ع ليات الت ثيل.)الع ولة)

أج الد درة)،)جالتي قد تتعلق بشكل)

مباشر أج غي2 مباشر ب وضوع الشركة)

؛

•)نقل أ يع املنتجات أج العناصر)

التي قد تتعلق بشكل مباشر أج غي2)

مباشر بهدف الشركة.

االخت2اع) براءات  أ يع  سراسة  (•

جتباسلها) جنقلها  جشرائها  جحيازتها 

عنها.) جالتنازل  جبيعها  جاستغاللها 

جالع ليات) االخت2اع  براءة  ترخيص 

الحصرية) التجارية  جالعالمات 

للشركة)؛

•)ت ثيل كافة الشركات في املغرب)

املنتجات) كافة  جتوزيع  الخارج  جفي 

جالعالمات التجارية.

•)إنشاء)جتشغيل أ يع العداسات)

جالوكاالت جالفرجع جاملخازن التجارية.

أ يع) في  الشركة  مشاركة  (•

أج) املغربية  الشركات  أج  الشركات 

امأنبية املنشأة أج املزمع إنشاؤها..

 24 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

شقة) (3 شارع ع ر الدالجي الطابق)

(- مرس الدلطان الدار البيضاء) ( 4

22226)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (522 (: الديد ملباركي معاس)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: الديد الشوفاني الدعيد)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) معاس  ملباركي  الديد 
 2 الطابق) االرأوان  زنقة  ( 2 ع ارة)

البيضاء) الدار  الراحة  حي  (4 الشقة)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

الدعيد) الشوفاني  الديد 

 URBN MANSOIN عنوانه)ا))

 CLUB FASE I  2 P2   2 2

 MARBELLA MALAGA 2262 

MARBELLA MALAGA)اسبانيا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) معاس  ملباركي  الديد 

 2 الطابق) االرأوان  زنقة  ( 2 ع ارة)

البيضاء) الدار  الراحة  حي  (4 الشقة)

22222)الدار البيضاء)املغرب

الدعيد) الشوفاني  الديد 

 URBN MANSOIN عنوانه)ا))

 CLUB FASE I  2  2 2 MARBELLA

 MALAGA 2262  MARBELLA

MALAGA)اسبانيا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)25 43.

654I

FARAH CONSEILS

YEMMA DE PARIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FARAH CONSEILS

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH   

 2éme(ETAGE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 YEMMA DE PARIS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 42  شارع 

2 مارس - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 42 2

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) شتن29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

املهدي خالص) )ة)) تفويت الديد)

452)حصة اأت اعية من أصل)222 

مصطفى) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

خالص بتاريخ)22)شتن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن29) 222)تحت رقم)723554.

655I
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ISDM CONSULTING

EPSILON PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
EPSILON PRIVE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحجاز حي ج ي العهد رقم 22 العيون 
- 72222 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. EPSILON PRIVE
التكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنهي ج سرجس الدعم ج التقوية).
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الحجاز حي ج ي العهد رقم)22)العيون)

-)72222)العيون املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد مح د فرعون):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
522)حصة) (: الديد مريم فرعون)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فرعون  مح د  الديد 
حي ج ي العهد زنقة)  )رقم)6)العيون)

72222)العيون املغرب).

عنوانه)ا)) فرعون  مريم  الديدة 

حي سيدي مح د شارع الحجاز رقم)

22)العيون)72222)العيون املغرب).

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) فرعون  مح د  الديد 
حي ج ي العهد زنقة)  )رقم)6)العيون)

72222)العيون املغرب)

عنوانه)ا)) فرعون  مريم  الديدة 

حي سيدي مح د شارع الحجاز رقم)

22)العيون)72222)العيون املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3826/222.

656I

STE INTERFIRA SARL AU

STE STAR DAY SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE INTERFIRA SARL AU

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 1 EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR 45800 TINGHIR ،

45822، تنغي2 املغرب

STE STAR DAY SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

انونيزم اميضر تنغي2 - 45822 تنغي2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.STAR DAY SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-1البناء)ج)

امشغال املختلفة.

-2بناء)قنوات الصرف الصحي)

الطاقة) الواح  -3تركيب 

الش دية..

سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

تنغي2) (45822 (- انونيزم اميضر تنغي2)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

522.222,22)سرهم،)مقدم كالتا ي:

 5.222 (: الديد الع راني ابراهيم)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد الع راني ابراهيم عنوانه)ا))

 45822 تنغي2) اميضر  انونيزم  سجار 

تنغي2 املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد الع راني ابراهيم عنوانه)ا))

 45822 تنغي2) اميضر  انونيزم  سجار 

تنغي2 املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

 222)تحت رقم)738 .

657I

FLASH ECONOMIE

MAC STAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAC STAR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

RC:88245

املؤرخ) العام  الج ع  ب قت�شى 

بتاريخ)22)سأن29) 222)قرر الشريك)

الوحيد الديد حدن بوفتاس ما يلي):

MAC STAR(حل شركة-(

بوفتاس) حدن  الديد  -تعيين 

مصفي للشركة

شارع) حدس مقر التصفية في) 4) (

(- (37 الشقة) (7 الطابق) الزرقطوني 

الدار البيضاء-)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)6  823

658I

SOMADINCO

CHEFCHAOUNI OUTIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SOMADINCO

إقامة ماأورل ع ارة B رقم2 

حي القدس ال29نو�شي ، 2 226، 

الدارالبيضاء املغرب

CHEFCHAOUNI OUTIL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 

الشفشاجني ج م ر تراي ع ارة 8 

رقم 8 الطابق االر�شي عين الدبع - 

2 226 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3272 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر) أكتوبر) 222) ( 5 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

مبلغ) (CHEFCHAOUNI OUTIL

جعنوان) سرهم  (522.222 رأس الها)

شارع) زاجية  اإلأت اعي  مقرها 

 8 ع ارة) تراي  م ر  ج  الشفشاجني 

(- الطابق االر�شي عين الدبع) (8 رقم)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (226 2

ل):)توقف نشاط الشركة.

زاجية) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع الشفشاجني ج م ر تراي ع ارة)

8)رقم)8)الطابق االر�شي عين الدبع)-)

2 226)الدار البيضاء)املغرب.)
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ج عين:

عنوانه)ا)) ج  بها  مح د  الديد)ة))

 226 2 23)م ر اللي ون عين الدبع)

)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

الديد)ة))مصطفى بها ج عنوانه)ا))

 2 ش) (2 ط) (53 ع) إقامة فال الهناء)

الدار) (226 2 غ.س) الوحدة  طريق 

البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)زاجية شارع الشفشاجني ج م ر تراي)
الطابق االر�شي عين) (8 رقم) (8 ع ارة)

الدبع الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 8235.

652I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة تافياللت ملحقة)

جرزازات

STE SABIO NEGOCE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة 

تافياللت ملحقة جرزازات

شارع موالي رشيد ع ارة ساسس 

الطابق االجل جرزازات، 45222، 

جرزازات املغرب

STE SABIO NEGOCE SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار ايت 

جعراب أ اعة غدات - 45222 

جرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  76 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 8

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SABIO NEGOCE SARL

*مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال املختلفة اجالبناء)

*)التفاجض)

*مقاجل حفر االبار).

:)سجار ايت) عنوان املقر االأت اعي)

 45222 (- غدات) أ اعة  جعراب 

جرزازات املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (452 (: الديد صابر سعيد)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الرح ان) عبد  جعلي  ايت  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (452 (:

للحصة.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد صابر سعيد عنوانه)ا))رقم)

جرزازات) (45222 املح دي) حي  (22 

املغرب.

الرح ان) عبد  جعلي  ايت  الديد 

الوحدة) حي  (757 رقم) عنوانه)ا))

45222)جرزازات املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد صابر سعيد عنوانه)ا))رقم)

جرزازات) (45222 املح دي) حي  (22 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

 222)تحت رقم)2   .

662I

SMOUNIAMINA

 STE YH ARCHITECTURE
 AND DESIGN SOLUTIONS

SARL-AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 STE YH ARCHITECTURE AND

 DESIGN(SOLUTIONS(SARL-AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 34 شارع 
موالي عبد هللا طـريق مـوزار فاس - 

32222 فـاس الـ ــغــرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.48655

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)26)يوليوز) 222)تقرر حل)
 STE YH ARCHITECTURE AND
DESIGN( SOLUTIONS( SARL-
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها)
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222,22
شارع موالي عبد هللا) (34 اإلأت اعي)
فـاس) (32222 (- فاس) مـوزار  طـريق 
تـنـجــز) لـم  نتيجة اللشــركـة  الـ ــغــرب 

اي شـغــل.
ج عين:

الهـياللــي) يــوسـف   الديد)ة))
عبد) موالي  شارع  (34 عنوانه)ا)) ج 
فـــاس) (32222 هللا طـريق مـوزار فاس)

املــغـــرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)26)يوليوز) 222)جفي)34)شارع)
(- موالي عبد هللا طـريق مـوزار فاس)

32222)فــاس الـ ــغــرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5647/222.

66 I

ASHAM MOHAMED

جبل احد للنقل
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
أبل احد للنقل شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجيش امللكي حي الطوابل امللك 
املدمى عاطف 5 الرسم العقاري 

6822 /2  - 23222 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26243
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
5 )شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة أبل)
 22.222 رأس الها) مبلغ  للنقل  احد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع)
امللك) الطوابل  حي  امللكي  الجيش 
العقاري) الرسم  (5 عاطف) املدمى 
23222)تطوان املغرب) (-( 6822/ 2

نتيجة ل):)توقف النشاط.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
امللك) الطوابل  حي  امللكي  الجيش 
العقاري) الرسم  (5 عاطف) املدمى 
2 /6822 )-)23222)تطوان املغرب.)

ج عين:
ج) الدعوسي  عصام  الديد)ة))
عنوانه)ا))شارع الجيش امللكي اقامة)
س اهي2 الطابق الثالث رقم)7 23222 

تطوان املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)3252.

662I
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ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

TECHNIAL CONCEPTHING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلدطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

 TECHNIAL CONCEPTHING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الدفلي تجزئة الخلفيية رقم 3  - 

25222 خريبكة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6365

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

الخلفيية) تجزئة  الدفلي  الطابق  («
املغرب«) خريبكة  (25222 (- ( 3 رقم)

(- (2 حي القدس) (423 »مكازة رقم) إ 4)

25222)خريبكة املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

22)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)625.

663I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

ADOUA CHAOUIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلدطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

ADOUA CHAOUIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 36 زنقة 

مدقط حي الرياض - 25222 

خريبكة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 455

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 

نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

RESTAURATION COLLECTIFS

.ADJUCATAIRE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

28)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)524.

664I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

SOCIETE EL GUARAANI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلدطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

SOCIETE EL GUARAANI شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 4 

الجهة اليدرى شارع مح د الداسس 
رقم 232 تجزئة الفتح - 25222 

خريبكة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6327

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تحويل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

شارع) اليدرى  الجهة  (4 »الطابق)

تجزئة) (232 رقم) الداسس  مح د 

إ 4) 25222)خريبكة املغرب«) (- الفتح)
(- (56 رقم) تجزئة الح راء) (4 »الطابق)

25222)خريبكة املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

22)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)623.

665I

امستاذة مريم الغياتي

P3S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

امستاذة مريم الغياتي
مكاتب باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب  2 
، 33222، فاس املغرب

P3S شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 SOUK SEBT AIN LAHNACH
 COMMUNE(TIZGUIT - 53000

.IFRANE MAROC
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26475

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (26 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

SLAOUI TAHA)ك دي2 جحيد
تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5388.
666I

FIRST CURTAIN

ZB MAGNANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA2 4
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
ZB MAGNANY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
بلفقي2،ع ارة رقم 5 ، املحل رقم 
5،مدينة الدار البيضاء. - 22422 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.426822

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تحويل) نون29) 222) املؤرخ في) 2)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

(، 5 رقم) بلفقي2،ع ارة  اقامة  («

البيضاء.) الدار  5،مدينة  رقم) املحل 

إ 4) املغرب«) الدار البيضاء) (22422 (-

املكتب) املومن،) عبد  شارع  (،  2«

رقم)8،)الطابق الثاني،)الدار البيضاء)

-)22222)الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)  8233.

667I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

CONSULTING SIT AMET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة اي ان 

الطابق 5 رقم 2 تطوان ، 23222، 

تطوان املغرب

CONSULTING SIT AMET شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

القدس شارع نهر اللكوس رقم 2  

مارتيل - 52 23 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24267

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 CONSULTING الوحيد) الشريك 

  22.222 SIT AMET)مبلغ رأس الها)

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

تجزئة القدس شارع نهر اللكوس رقم)

تطوان املغرب) (23 52 (- مارتيل) ( 2

نتيجة ل):)-)عدم الحصول عل4 عقوس)

ع ل؛
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-)أزمة القطاع..
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
  2 رقم) اللكوس  نهر  شارع  القدس 
مارتيل املغرب)52 23)تطوان املغرب.)

ج عين:
ج) الع راني  أس اء) الديد)ة))
شارع) القدس  تجزئة  عنوانه)ا))
 23 52 مارتيل) ( 2 جاساللوكوس رقم)

تطوان املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم) 2 7.
668I

FOUZMEDIA

STAR FRERES
إعالن متعدس القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STAR FRERES »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 52 

املنطقة الصناعية بئ2 الرامي - - 
4222  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28 55
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)أكتوبر)2222)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
حصة اأت اعية في) (42222 تفويت)
ملكية الديدة هاني سكينة جالديد)
هاني مصطفى جالديد هاني املهدي)
جالديدة) فاط ة  براك  جالديدة 
هاني) جالديد  عائشة  الدعدي 
املحفوظ لفائدة الديد هاني عابد،)
اأت اعية) حصة  (42222 جتفويت)
أح د) هاني  الديد  ملكية  في  أخر 
لهذه) (

ً
تبعا لفائدة الديد هاني عابد،)

التعديالت تم تغيي2 الشكل القانوني)

املدؤجلية) ذات  شركة  من  للشركة 
إ 4 شركة ذات املدؤجلية) املحدجسة 

املحدجسة بشريك جاحد
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
استقالة املدي2 جتعيين الديد) مايلي:)
التعريف) بطاقة  الحامل  هاني عابد 
جالقاطن) (J56274 عدس) الوطنية 
  52 الرقم) (2 الزنقة) بالعنوان التا ي:)
جحيد) مدي2  القنيطرة،) الرامي  بئ2 

للشركة ملدة غي2 محدجسة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
في) حصة اأت اعية  (42222 تفويت)
ملكية الديدة هاني سكينة جالديد)
هاني مصطفى جالديد هاني املهدي)
جالديدة) فاط ة  براك  جالديدة 
هاني) جالديد  عائشة  الدعدي 
املحفوظ لفائدة الديد هاني عابد،)
اأت اعية) حصة  (42222 جتفويت)
أح د) هاني  الديد  ملكية  في  أخر 
لهذه) (

ً
تبعا لفائدة الديد هاني عابد،)

التعديالت تم تغيي2 الشكل القانوني)
املدؤجلية) ذات  شركة  من  للشركة 
إ 4 شركة ذات املدؤجلية) املحدجسة 

املحدجسة بشريك جاحد
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
استقالة املدي2 جتعيين الديد) مايلي:)
التعريف) بطاقة  الحامل  هاني عابد 
جالقاطن) (J56274 عدس) الوطنية 
  52 الرقم) (2 الزنقة) بالعنوان التا ي:)
جحيد) مدي2  القنيطرة،) الرامي  بئ2 

للشركة ملدة غي2 محدجسة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر)2222)تحت رقم)72434.
662I

ficotrad(sarl

SKOURA EVENTS SARL A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc

 SKOURA EVENTS SARL A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

3 مركز سكورة - 45522 جرزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  63 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) غشت) 222) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SKOURA EVENTS SARL A.U

مقاجلة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مؤقت،) مئوى  تنظيم  خدمة 

املهرأنات ج الحفالت.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

جرزازات) (45522 (- سكورة) مركز  (3

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة أمينة فايز):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فايز  أمينة  الديدة 

اجالس الشيخ سكورة)45522)جرزازات)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

سامي) الصاسق  عبد  الديد 

سكورة) علي  الشيخ  اجالس  عنوانه)ا))

45522)جرزازات املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)23)غشت)

 222)تحت رقم)484.

672I

ficotrad(sarl

TOROGIA SARL A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc

 TOROGIA SARL A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تكمي 

الجديد الجنوبية رقم 2253 

تارميكت - 45226 جرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  74 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TOROGIA SARL A.U

مقاجلة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلف أشغال البناء)-)كراء)املعدات)

الصناعية أج اآلآلت)-)مقاجل لبناء)أج)

صيانة طرق االتصاالت،)أنابيب املياه)

جالصرف الصحي..

تكمي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الجديد الجنوبية رقم)2253)تارميكت)

-)45226)جرزازات املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).3
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مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  2.222 (: براجي) مح د  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مح د براجي عنوانه)ا))حي)
جرزازات) (45222    42 الوحدة رقم)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د براجي عنوانه)ا))حي)
جرزازات) (45222    42 الوحدة رقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 5 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

 222)تحت رقم)  2 .

67 I

ficotrad(sarl

ANWARAN SARL A.U 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc
 ANWARAN SARL A.U شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي حي سيدي 
ساجس رقم 27 - 45222 جرزازات 

املغرب.
تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2627

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) املؤرخ في) 2)سأن29) 222)
 ANWARAN (« تد ية الشركة من)
 SIAM CASH SARL«(4 إ(»SARL A.U

.(»A.U
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم) 26 .

672I

ficotrad(sarl

SIAM CASH SARL A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc

SIAM CASH SARL A.U شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي سيدي 

ساجس رقم 27 - 45222 جرزازات 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2627

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تم تعيين)

مدي2 أديد للشركة الديد)ة))صيام)

فاط ة الزهراء)ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم) 26 .

673I

ficotrad(sarl

SIAM CASH SARL A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc

SIAM CASH SARL A.U شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي سيدي 

ساجس رقم 27 - 45222 جرزازات 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2627

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) في) 2) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
قرب) معاس  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
بتاريخ) 2  صيام  الزهراء) فاط ة 

سأن29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بورزازات بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم) 26 .

674I

STE DECO MEUBLE NIAMA SARL AU

DECO MEUBLE NIAMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE DECO MEUBLE NIAMA
SARL AU

 RUE MAARAKAT OUHOUD NR
 01 KHEMISSET ، 15400، TIFLET

MAROC
DECO MEUBLE NIAMA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
معركة احد رقم   الخ يدات 

الخ يدات 5222  الخ يدات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 DECO(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.MEUBLE NIAMA

غرض الشركة بإيجاز):)مقاجلة في)
مقاجل) اإلنشائية/) امع ال  مختلف 

سيكور ساخلي)/)صانع أثاث.
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الخ يدات) رقم) ) احد  معركة 
الخ يدات) ( 5222 الخ يدات)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: خرماز) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  222 (: خرماز) مح د  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) خرماز  مح د  الديد 
كرامة)   حي  اغ ارة  زنقة  رقم)  )
الخ يدات) ( 5222 الخ يدات)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) خرماز  مح د  الديد 
كرامة)   حي  اغ ارة  زنقة  رقم)  )
الخ يدات) ( 5222 الخ يدات)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) بالخ يدات  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)372 .
675I

sonacofi

CADVENTURE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

sonacofi
 rue(el(aaraar(apprt 7 etage 4 28
 casablanca ، 20000، casablanca

maroc
CADVENTURE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 87 

 RUE ENNAHAS ENNAHAOUI
 ANGLE RUE HOTAIA MAARIF
.- 20000 CASABLANCA(MAROC
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 357 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2222 يونيو) (23 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

 ADIL TALBI )ة)) الديد) تفويت 

522)حصة اأت اعية من أصل)522 

 HASSAN )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

ANWAR)بتاريخ)23)يونيو)2222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2222)تحت رقم)742432.

676I

Trefle(Conseil

KARTNER PRESTATIONS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

KARTNER PRESTATIONS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الزرقطوني الطابق الداسس رقم 8  

- 22362 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. KARTNER PRESTATIONS

*تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جالدعم ملج وعة شركات) الخدمات 

،KARTNER

بالج لة) جالشراء) *اإلستي2اس 

شركات) مج وعة  لحداب 

،KARTNER

الع ليات) أ يع  عام  *جبشكل 

أج) قانونية  كانت  سواء) نوع  أي  من 

اقتصاسية أج مالية أج منقولة أج غي2)

منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله)

م اثلة) أخرى  أغراض  نفس  بأي  أج 

أج ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)

الذي) الهدف  غي2مباشر  أج  مباشر 

تدع4 الشركة إ 4 تحقيقه أج امتداسه)

أج تطويره..

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الزرقطوني الطابق الداسس رقم)8  

-)22362)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 KARTNER INVEST الشركة)

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (:( 990

للحصة.

الديد مح د الحناجي):)2 )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 KARTNER INVEST الشركة)

عنوانه)ا))زنقة س ية إقامة شهرزاس)

 Palmiers  22 الرقم) (5 الطابق) (3

22342)الدار البيضاء)املغرب.

الديد مح د الحناجي عنوانه)ا))

تجزئة اللي ون)2)زنقة)35)فيال رقم)4 

22232)الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د الحناجي عنوانه)ا))

تجزئة اللي ون)2)زنقة)35)فيال رقم)4 

22232)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82432.

677I

NEW(C.A.A.T.(Sarl(Au

SER4YOU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au

 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14

، 90040، Tanger(Maroc

SER4YOU شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الياس ين اقامة ابن عائشة طابق 3 

الشقة 2 - 22222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.746 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

  22.222 SER4YOU)مبلغ رأس الها)

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة)

طابق) عائشة  ابن  اقامة  الياس ين 

طنجة املغرب) (22222 (- (2 الشقة) (3

نتيجة ل):)غياب النشاط التجاري.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 3 الياس ين اقامة ابن عائشة طابق)

الشقة)2)-)22222)طنجة املغرب.)

ج عين:

ازام) العربي  مح د  الديد)ة))

اقامة) الياس ين  زنقة  عنوانه)ا)) ج 

 22222  2 الشقة) (3 طابق) عائشة 

طنجة املغرب ك صفي))ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248628.

678I

ائت انية الجوهرة

LE RIVAGE CAR

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ائت انية الجوهرة

الرقم 63  زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 

خريبكة امل لكة املغربية

LE RIVAGE CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 372  

تجزئة الفتح - 25222 خريبكة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4583

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) املؤرخ في) 2)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (LE RIVAGE CAR

مقرها) جعنوان  سرهم  (522.222

(- الفتح) تجزئة  ( 372 اإلأت اعي)

(: ل) نتيجة  املغرب  خريبكة  (25222

عدم اشتغال الشركة).

ج حدس مقر التصفية ب) 3 )الحي)

الصناعي)-)25222)خريبكة املغرب.)

ج عين:

ج) ت يم  الكبي2  عبد  الديد)ة))

عنوانه)ا)) 3 )الحي الصناعي)25222 

خريبكة املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

4 )سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)622.

672I
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ائت انية الجوهرة

LE RIVAGE CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ائت انية الجوهرة
الرقم 63  زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة امل لكة املغربية

LE RIVAGE CAR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 372  
تجزئة الفتح - 25222 خريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4583

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
 LE(املؤرخ في) 2)نون29) 222)تقرر حل
RIVAGE CAR)شركة ذات املدؤجلية)
 522.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
372 )تجزئة الفتح)-)25222)خريبكة)
املغرب نتيجة لعدم اشتغال الشركة.

ج عين:
ج) ت يم  الكبي2  عبد  الديد)ة))
عنوانه)ا)) 3 )الحي الصناعي)25222 
خريبكة املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)28)نون29) 222)جفي) 3 )الحي)

الصناعي)-)25222)خريبكة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
4 )سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)2 6.
682I

Cabinet(Solution(Consulting(and(Accounting

 ALAE SIX DISTRIBUTION
VIANDE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Cabinet(Solution(Consulting
and(Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°: 2,
 ،Tabriquet, SALE ، 11000

سال املغرب

 ALAE SIX DISTRIBUTION

VIANDE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 245 محل 
رقم 3 زنقة بو شعب مقداس حي 

ش اعو سال - 222   سال املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35  7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 ALAE (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.SIX DISTRIBUTION VIANDE

:)مجزارة ج) غرض الشركة بإيجاز)

شواء.

 245 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
محل رقم)3)زنقة بو شعب مقداس حي)

ش اعو سال)-)222  )سال املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد عالء)أجالس الركيكة):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الركيكة) أجالس  عالء) الديد 

عنوانه)ا))سال)222  )سال املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الركيكة) أجالس  عالء) الديد 

عنوانه)ا))سال)222  )سال املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 3727.

68 I

ائت انية الجوهرة

 SUPER MARCHE EL
KASABA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

ائت انية الجوهرة
الرقم 63  زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة امل لكة املغربية

 SUPER MARCHE EL KASABA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي لطفي 
الرقم 75 مكازة - 23352 قصبة 

تاسلة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 42 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
8 22)تقرر حل) 7 )سأن29) املؤرخ في)
 SUPER MARCHE EL KASABA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي حي لطفي الرقم)75 
قصبة تاسلة املغرب) (23352 (- مكازة)
رخصة) عل4  الحصول  لعدم  نتيجة 

االستغالل.
ج عين:

ج) مرصاس  س ي2ة  الديد)ة))
عنوانه)ا))26)بن سيناء)شارع بورقية)
2 232)بني مالل املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بن) (26 جفي) نون29) 222) (22 بتاريخ)
بني) (232 2 (- بورقية) شارع  سيناء)

مالل املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)66 .
682I

BUREAU ESSOUFYANI

EFBY TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

EFBY TRAV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

 144H - الرقم H الوكالة بلوك

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 EFBY (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.TRAV

أ يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العاسية) املباني  جبناء) تشييد  أشغال 

املصالح) جمختلف  جالشاهقة 

جالشبه) الع ومية  جاملؤسدات 

أشغال اإلنارة) (- الع ومية جالخاصة)
جالديكور) جالزينة  جالكهرباء) جاملاء)

جالتجهيز الداخلي جالخارجي ملختلف)

أشغال) (- جاملؤسدات) املباني 

الخشب) جنجارة  جالجبص  الصباغة 

معالجة) أشغال  (- جاملومنيوم)

جاملصالح) املرافق  مختلف  جتنظيف 

امماكن) معالجة  (- جاملؤسدات)

الخضراء)جخلقها جالغرس جالتشجي2)

بشكل عام)-)...)العديد من الخدمات)

امخرى.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 144H( - الرقم) (H بلوك) الوكالة 

72222)العيون املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
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  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الحجازي) الديدة فاط ة الزهراء)

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الحجازي) الديدة فاط ة الزهراء)

عنوانه)ا))الرقم)44 )بلوك)H)مدينة)

الوحدة)72222)العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الحجازي) الديدة فاط ة الزهراء)

عنوانه)ا))الرقم)44 )بلوك)H)مدينة)

الوحدة)72222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 2/  38.

683I

BUREAU ESSOUFYANI

B.R FISH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

B.R FISH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 

الوحدة بلوك B الرقم 22  - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32382

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 B.R (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FISH

أ يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنواع النقل الوطني ج الدج ي ملختلف)

أنواع البضائع جفي أ يع اإلتجاهات)
ال29ي) النقل  أشكال  جب ختلف 

جالبحري جالجوي)...)جغي2ها)-)التجارة)

بيع جتدويق مختلف أنواع) (- العامة)

بالج لة) البحر  جفواكه  امس اك 

ملختلف) جتصديرها  جالتقديط 

بيع جتدويق امس اك) (- سجل العالم)

(- مج دة) أج  طازأة  سواء) بالج لة 

إنتاج جصناعة زيوت جسقيق امس اك)

البحر) أس اك  معالجة  (- جتدويقها)

(... (- جتدويقها) البحر  جطحالب 
امخرى) الخدمات  من  مج وعة 

العديدة جاملتنوعة..

مدينة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الوحدة بلوك)B)الرقم)22 )-)72222 

العيون املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

522)حصة) (: الديد رشيد امهري)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: بوكري) ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امهري  رشيد  الديد 

حي تليال الت ديد رقم)426)تيكيوين).)

أكاسير املغرب.

عنوانه)ا)) بوكري  ابراهيم  الديد 

حي الوحدة تجزئة املدي2ة الخضراء)

(- املر�شى) (. (772 الثالث رقم) الشطر 

العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بوكري  ابراهيم  الديد 

حي الوحدة تجزئة املدي2ة الخضراء)

(- املر�شى) (. (772 الثالث رقم) الشطر 

العيون املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)2 38.

684I

BUREAU ESSOUFYANI

MOMIN LOGOSTIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

MOMIN LOGOSTIQUE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الحدني الرقم 2   زنقة 22 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3232 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MOMIN LOGOSTIQUE

أ يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنواع النقل الوطني ج الدج ي ملختلف)

البضائع للحداب الخاص جلحداب)

التصدير) (- العامة) التجارة  (- الغي2)

جالتجهيز) البناء) أشغال  (- جاإلستي2اس)

جنجارة) جالكهرباء) جاملاء) جالت2كيب 

جاإلنوكس) جاملومنيوم  الخشب 

جالرخام) الدي2اميك  جأشغال 

جالديكور الداخلي ج الخارجي)-)أشغال)

االشغال) من  العديد  (... (- النظافة)

متنوعة امخرى.

الحي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الحدني الرقم)2  )زنقة)22)-)72222 

العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد مو�شى ايت امجوض):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: الديد ع ر ايت امجوض)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
امجوض) ايت  مو�شى  الديد 
سيدي) اكريديس  سجار  عنوانه)ا))

اح د اجع ر).)اجالس تاي ة املغرب.
امجوض) ايت  ع ر  الديد 
سيدي) اكريديس  سجار  عنوانه)ا))

اح د اجع ر).)اجالس تاي ة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
امجوض) ايت  مو�شى  الديد 
سيدي) اكريديس  سجار  عنوانه)ا))

اح د اجع ر).)اجالس تاي ة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 2/2 38.

685I

FOUZMEDIA

 STE TRANSPORT JUSTE 
FAMILLE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE TRANSPORT JUSTE 
FAMILLE SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 75 

شارع مح د الخامس – - --- سيدي 
يحيى الغرب املغرب.

حل شركة



25519 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 8 7

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ماي) 222) (24 في) املؤرخ 
 STE(شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
 TRANSPORT JUSTE FAMILLE
SARL)مبلغ رأس الها)22.222 )سرهم)
 75 رقم) اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
شارع مح د الخامس)–)-)---)سيدي)
حل) (: يحيى الغرب املغرب نتيجة ل)

الشركة.
 75 ج حدس مقر التصفية ب رقم)
شارع مح د الخامس)–)-)----)سيدي)

يحيى الغرب املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))هجر اليدني ج عنوانه)ا))
الحي املركزي) )شارع مح د الخامس)
(--- (--- الغرب) يحي  سيدي  (24 رقم)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الديد)ة))ق ر الوزاني ج عنوانه)ا))
حي عبد الح يد) (452 رقم) (2 ع ارة)
املغرب) (--- (--- االجرابي م ج مكناس)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان بتاريخ)27 

يوليوز) 222)تحت رقم)225.

686I

FIRST CURTAIN

ZB MAGNANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA2 4
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
ZB MAGNANY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
بلفقي2،ع ارة رقم 5 ، املحل رقم 
5،مدينة الدار البيضاء. - 22422 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.426822

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

سحاري عبد الحق ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822738.
687I

ste(united(consulting

 STE THE CREATIVE LAND
COMPANY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جفاة شريك

ste(united(consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC

 STE THE CREATIVE LAND
COMPANY شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 38 

تعاجنية االمل زجاغة فاس - 32222 
فاس املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62755

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)شتن29) 222)تم اإلعالم)
ج) مرجني  علمي  ثريا  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل4  حصصه  توزيع 
غشت) (24 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 222)بالشكل امتي):
الديد)ة))مح د بدر مجاطي علمي)

،)522)حصة).
(، ابتدام مجاطي علمي) الديد)ة))

252)حصة).
(، علمي) مجاطي  الهام  الديد)ة))

252)حصة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5322.
688I

CCP

AYASOFIA HOUSE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CCP
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA RES FATIM
 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9
CASABLANCA الدار البيضاء، 
CASABLANCA MAROC ،22322
AYASOFIA HOUSE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 
عقبة ابن نافع حي املح دي عين 
الدبع ، الدار البيضاء. - 22322 

maroc .الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52424 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AYASOFIA HOUSE
التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري بكافة اشكاله).
23)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
عين) املح دي  حي  نافع  ابن  عقبة 
 22322 (- البيضاء.) الدار  (، الدبع)

.maroc(.الدار البيضاء
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (522 (: الديد بياض خالد)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: الحالجي) مريم  الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خالد  بياض  الديد 
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

.maroc
الديدة مريم الحالجي عنوانه)ا))
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

.maroc
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) خالد  بياض  الديد 
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

maroc
الديدة مريم الحالجي عنوانه)ا))
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

maroc
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823447.
682I

FIDUGRA

 BRITANICA
PHARMACEUTICALS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع مح د الخامس ع ارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 
52 86، اكاسير املغرب

 BRITANICA
PHARMACEUTICALS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 22 سار 
الرايس شارع 22 ف29اير تالبورأت - 

82222 اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4282 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

متبوعة) الشركة  تد ية 
ب ختصر) اإلقتضاء) عند 
 BRITANICA (: تد يتها)

.PHARMACEUTICALS
بيع) (( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املك الت الغدائية.
التج يلية) املنتجات  تدويق  ((2

بالج لة..
 22 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)
سار الرايس شارع)22)ف29اير تالبورأت)

-)82222)اكاسير املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (34 (: الديد خفيفي امين)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد علي عبدالشهيد عبد الباقي)
:)33)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة)
اسريس) الكريم  عبد  عالء) الديد 
  22 بقي ة) حصة  (33 (: الياسري)

سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) امين  خفيفي  الديد 
لندن) (EC2Y 5EB املتحدة) امل لكة 

امل لكة املتحدة.
الديد علي عبدالشهيد عبد الباقي)
عنوانه)ا))سار الرايس شارع)22)ف29اير)

تالبورأت)82222)اكاسير املغرب.
اسريس) الكريم  عبد  عالء) الديد 
سار الرايس شارع) الياسري عنوانه)ا))
اكاسير) (82222 ف29اير تالبورأت) (22

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) امين  خفيفي  الديد 
لندن) (EC2Y 5EB املتحدة) امل لكة 

امل لكة املتحدة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم) 2767 .

622I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE EL KHAYATI ZAYANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع مح د الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 

خنيفرة املغرب

 STE EL KHAYATI ZAYANE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

 2 حي الغزجاني مريرت - 54222 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4  3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.KHAYATI ZAYANE

االع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة جالبناء.
زنقة) 2  (: عنوان املقر االأت اعي)

حي الغزجاني مريرت)-)54222)خنيفرة)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: خياطي) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خياطي  مح د  الديد 

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) خياطي  مح د  الديد 

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

27)سأن29) االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

 222)تحت رقم) 43.

622I

FCG AUDIT SARL AU

الدولية لتجهيز الفنادق
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FCG AUDIT SARL AU

 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

الدجلية لتجهيز الفناسق شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الصناعي سيدي غانم رقم 84  

طريق اسفي - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 6 5

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) نون29) 222) (24 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

الفتال) مح د  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

مح د ع اس الخياط بتاريخ)24)نون29)

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)3853 .

623I

FCG AUDIT SARL AU

الدولية لتجهيز الفنادق
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
الدجلية لتجهيز الفناسق شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم 84  
طريق اسفي - 42222 مراكش 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 6 5

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) (24 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

الخياط مح د ع اس ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)3853 .
624I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE F.Y.HAPPE CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع مح د الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

STE F.Y.HAPPE CAR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 
522 حي الدالم خنيفرة - 54222 

خنيفرة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 42 
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ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
24)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
ذات) شركة  (STE F.Y.HAPPE CAR
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
الدالم) حي  (522 تجزئة) اإلأت اعي 
املغرب) خنيفرة  (54222 (- خنيفرة)

نتيجة لعدم الوصول للهدف.
ج عين:

ج) الخياري  يونس  الديد)ة))
خنيفرة) (54222 خنيفرة) عنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
تجزئة) جفي  نون29) 222) (22 بتاريخ)
 54222 (- خنيفرة) الدالم  حي  (522

خنيفرة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) بتاريخ) 2) بخنيفرة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)367.

625I

FCG AUDIT SARL AU

موبليانا بوا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU° 
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
موبليانا بوا شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
الحدن الثاني ج زنقة ابن سهيل 
ع ارة االصبهاني رقم 7 - 42222 

مراكش املغرب..
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24523

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
25)شتن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))الحفار)
الدين ك دي2 آخر تبعا إلقالة) ضياء)

مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)3825 .
626I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIMOL STAR FINANCE
34 شارع زركتوني الطابق الثالث 
رقم 8 ، 42 22، الدار البيضاء 

املغرب
SODITELMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 

زركتوني الطابق الثالث 8 - - 42 22 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2222 أكتوبر) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
اااهللا) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
حصة) (45 اإلسري�شي) لحجول  أبو 
حصة) (362 أصل) من  اأت اعية 
لحجول) أبو  هند  )ة)) الديد) لفائدة 

اإلسري�شي بتاريخ)2 )أكتوبر)2222.
هينك) هوي  )ة)) الديد) تفويت 
  82 حصة اأت اعية من أصل) (45
أبو) هند  )ة)) الديد) لفائدة  حصة 
أكتوبر) ( 2 لحجول اإلسري�شي بتاريخ)

.2222
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي) 222)تحت رقم)4 7788.
627I

CTC CONSULTING

 PROFESSIONNEL
 OUTILLAGE EN NEGOCE

PRONEGOCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CTC CONSULTING
 10RUE(DE(LIBERTE 3EME

 ETG(APPT(N°6 ، 20130،

CASABLANCA MAROC

 PROFESSIONNEL OUTILLAGE

 EN NEGOCE PRONEGOCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2  شارع 

سارية بن زجنيم الطابق 3 شقة 

3 النخيل - 22342 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

525623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 PROFESSIONNEL OUTILLAGE

. EN NEGOCE PRONEGOCE

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدجلية في مختلف املنتجات ب ا في)

ذلك عل4 جأه الخصوص املنتجات)

جاملعدات) املنزلية  جامأهزة  املعدنية 

جاملنتجات الصناعية.

2 )شارع) عنوان املقر االأت اعي):)

شقة) (3 الطابق) زجنيم  بن  سارية 

البيضاء) الدار  (22342 (- النخيل) (3

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 IMYCO( SARL( :( 990 الشركة)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  2 (: الديد عباس مح د ضياء)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الشركة)IMYCO SARL)عنوانه)ا))

بورتواير) إكدت2ا  زجن  إنت2ميتال  في 
راسس)2242)تونس تونس.

ضياء) مح د  عباس  الديد 

عنوانه)ا))5  )شارع املقاجمة الطابق)

البيضاء) الدار  (22522  2 شقة) ( 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

ضياء) مح د  عباس  الديد 

عنوانه)ا))5  )شارع املقاجمة الطابق)

البيضاء) الدار  (22522  2 شقة) ( 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824267.

628I

FS

AMARBOUH TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FS
رقم 27 زنقلة عالل بن عبد هللا ، 

52222، الرشيدية املغرب

AMARBOUH TRAVAUX شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر اجالس 

طالب عرب الصباح زيز - 52223 

الرشيدية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23  

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»422.222)سرهم«)أي من)»622.222 

عن) سرهم«) ( .222.222« إ 4) سرهم«)

أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 7/222 6.

622I
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O CAPITAL GROUP

RANCH ADAROUCH
شركة املداه ة

رفع رأس ال الشركة

RANCH ADAROUCH
شركة مداه ة 

برأس ال 522.222,22. 22 سرهم 
املقر االأت اعي زاجية محج الجزائر ج 
زنقة سطات،رقم2, الطابق امجل، 

الرباط 
السجل التجاري بالرباط رقم 

2 25 
التعريف الجبائي72  2332

زياسة في رأس ال الشركة 
العام) الج ع  محضر  ب قت�شى  (
 32 اإلستثنائي للشركة املؤرخ بتاريخ)

سبت 29) 222
قرر املداه ون ما يلي):

الزياسة في رأس ال الشركة بقي ة)
جخ د ائة) مليون  أربعون  ج  جاحد 

الف))522.222,22. 4))سرهم
خ دون) ج  مائتين  من  لرفعه  (
سرهم) ((252.222.222,22( مليون)
إ 4 مائتين ج جاحد ج تدعون مليون ج)
 (22 .522.222,22( خ د ائة ألف)

سرهم عن طريق إسماج)
جالدي) للشركة  الجاري  الحداب 

ت تلكه شركة)
O CAPITAL GROUP

-)تفعيل ع لية الزياسة في رأس ال)
الشركة)

6)ج  )من قوانين) تعديل البنوس) (
امساسية للشركة)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
للرباط) التجارية  لل حك ة  الضبط 
رقم) تحت  نوف 29) 222) (2 بتاريخ)

 2252 
722I

BACEGM

أسفار املراك�شي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli(de(sud(Hay(Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc

أسفار املراك�شي شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محاميد 

5 رقم 2 محل   - 42222 مراكش 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 226 2

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

أسفار) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

املراك�شي.

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توصيل البضائع.

محاميد) (: عنوان املقر االأت اعي)
مراكش) (42222 (- محل) ) (2 رقم) (5

امل لكة املغربية.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد أح د بوعتي2):)22 )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوعتي2  أح د  الديد 

 42222 محاميد) (  82 رقم) النهدة 

مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بوعتي2  أح د  الديد 

 42222 محاميد) (  82 رقم) النهدة 

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 2222 .
72 I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

Inter BenfeL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
Inter(BenfeL(SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

مدنانة الورسة تجزئة 37 الطابق 
االر�شي طنجة - 22222 طنجة 

املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 22287

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
بن دعوس) زيد  )ة)) الديد) تفويت 
  22 حصة اأت اعية من أصل) (52
)ة))ع اس نوفل) حصة لفائدة الديد)

بتاريخ)22)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2777 .
722I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIMOL STAR FINANCE
34 شارع زركتوني الطابق الثالث 
رقم 8 ، 42 22، الدار البيضاء 

املغرب

SODITELMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 

زركتوني الطابق الثالث 8 - 42 22 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) يناير) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

هينك) هوي  )ة)) الديد) تفويت 

35 )حصة اأت اعية من أصل)35  

عبد اااهللا) )ة)) حصة لفائدة الديد)

أبو لحجول اإلسري�شي بتاريخ)28)يناير)

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي) 222)تحت رقم)5 7788.

723I

ASMAA MEDIA GROUP

 ECOLE SUPERIEURE

 DE COMMERCE DE

 MANAGEMENT ET DE

GESTION A KENITRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرجمي بلوك 32 الرقم 

22 ال29نو�شي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

 ECOLE SUPERIEURE

 DE COMMERCE DE

 MANAGEMENT ET DE

GESTION A KENITRA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر سي 

فوار - 4222  القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4546 



25523 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) غشت) 222) في) 3) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 ECOLE الوحيد) الشريك  ذات 
 SUPERIEURE DE COMMERCE
 DE MANAGEMENT ET DE
مبلغ) (GESTION A KENITRA
رأس الها)22.222,22 )سرهم جعنوان)
(- فوار) سي  قصر  اإلأت اعي  مقرها 
(: القنيطرة املغرب نتيجة ل) ( 4222

عدم االشتغال.
ج حدس مقر التصفية ب قصر سي)

فوار)-)4222 )القنيطرة املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))سعيد شاكر ج عنوانه)ا))
  4222  4 شقة) (23 رقم) ل  زنقة 
)ة)) ك صفي) املغرب  القنيطرة 

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82287.
724I

FIMOL STAR FINANCE

SODITELMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIMOL STAR FINANCE
34 شارع زركتوني الطابق الثالث 
رقم 8 ، 42 22، الدار البيضاء 

املغرب
SODITELMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 
زركتوني الطابق الثالث 8 - 42 22 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) ف29اير) 222) في) 2) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
اااهللا) عبد  )ة)) الديد) تفويت 

حصة) ( 35 اإلسري�شي) لحجول  أبو 
حصة) (452 أصل) من  اأت اعية 
لحجول) أبو  هند  )ة)) الديد) لفائدة 

اإلسري�شي بتاريخ) 2)ف29اير) 222.
اااهللا) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
حصة) (45 اإلسري�شي) لحجول  أبو 
حصة) (3 5 أصل) من  اأت اعية 
لفائدة الديد))ة))أمين هكو بتاريخ) 2 

ف29اير) 222.
اااهللا) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
حصة) (45 اإلسري�شي) لحجول  أبو 
حصة) (272 أصل) من  اأت اعية 
لفائدة الديد))ة))عبد الرح ان هكو)

بتاريخ) 2)ف29اير) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي) 222)تحت رقم)5 778.
725I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

VILOGIO NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 2
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
VILOGIO NEGOCE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 27 

برسال تجزئة مدارء طريق عين س ين 
فاس - 3222 املغرب فاس.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66322
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) شتن29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
خاليد امعدار) )ة)) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
شتن29) (22 بتاريخ) عدنان  امعدار 

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5462.
726I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

Koding labs
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 2
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
Koding(labs شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع رقم 
2 ، امليزانين ، شارع مح د الداسس 
، شارع املحمي ، رقم 32 ، 32222 

فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72222
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 4
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. Koding(labs
تص يم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعلومات-) تكنولوأيا  حلول 

التدويق جالتدريب الرقمي-)تجارة.
عنوان املقر االأت اعي):)شارع رقم)
2)،)امليزانين)،)شارع مح د الداسس)،)
شارع املحمي)،)رقم)32)،)32222)فاس)

-)32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
522)حصة) (: الديد شيبى مح د)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (522 (: الديد نجدي زكريا)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مح د  شيبى  الديد 

شارع فاس) (3 شارع أبي حنيفة رقم)

32222)فاس املغرب.
الديد نجدي زكريا عنوانه)ا))رقم)

بلوك هاي غريو زجاغة) (6 شارع) ( 8

عليا فاس)32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مح د  شيبى  الديد 

شارع فاس) (3 شارع أبي حنيفة رقم)

32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) ( 7 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)82 5.

727I

نيج كوندولتين

اطالنطيس فليط
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

نيج كوندولتين

االسريدية طنجة، 22232، طنجة 

املغرب

اطالنطيس فليط شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة 
زنقة غزجة الخندق - 22232 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2483 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (22 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

رأس الها) مبلغ  فليط  اطالنطيس 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

اإلأت اعي طنجة زنقة غزجة الخندق)

(: نتيجة ل) املغرب  طنجة  (22232 (-

توقف النشاط.



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25524

طنجة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 22232 طنجة) الخندق  غزجة  زنقة 

طنجة املغرب.)
ج عين:

ج) اشهبون  هناء) الديد)ة))
 22232 البالية) طنجة  عنوانه)ا))

طنجة املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2775 .
728I

GUIDE COMPTABLE

SRM IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 ع ارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 22 3 ، 
بوزنيقة املغرب

SRM IMMO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
عبد هللا بن ياسين ع ارة بيلدجن 

طابق 5 رقم 5 - 22282 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 SRM (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري ج اشغال متنوعة.

شارع) (5 (: عنوان املقر االأت اعي)
بيلدجن) ع ارة  ياسين  بن  هللا  عبد 
طابق)5)رقم)5)-)22282)الدار البيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد رشيد مومن):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مومن  رشيد  الديد 
بوعبيد) الرحيم  عبد  شارع  ( 232
تجزئة الفتح)25222)خريبكة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) مومن  رشيد  الديد 
بوعبيد) الرحيم  عبد  شارع  ( 232
تجزئة الفتح)25222)خريبكة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)242 4.

722I

برجكونيكت كوندولتنغ

بروكونيكت كونسولتنغ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

برجكونيكت كوندولتنغ
كابتال أجفيس، الرقم 7، تقاطع 

شارع عبد املومن ج زنقة الرشاتي، 
الطابق 6، املكتب 2  . ، 22242، 

الدار البيضاء املغرب
برجكونيكت كوندولتنغ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي كابتال 

أجفيس، الرقم 7، تقاطع شارع عبد 
املومن ج زنقة الرشاتي، الطابق 6، 

املكتب 2  . - 22242 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

523863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

برجكونيكت كوندولتنغ.

الخ29ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحدابية.

كابتال) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

تقاطع شارع عبد) (،7 الرقم) أجفيس،)

(،6 الطابق) الرشاتي،) زنقة  ج  املومن 

املكتب)2  .)-)22242)الدار البيضاء)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 62.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الكندي) إس اعيل  الديد 

عنوانه)ا))22)زنقة ابن فارس،)الرقم)

البيضاء) الدار  (22342 املعاريف) (،2

املغرب.

عنوانه)ا)) حاتم  سلمى  الديدة 
زنقة فرجندوا بوندارس طابق) (3 رقم)

الدار) (22 22 حي النخيل) (8 شقة) (4

البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الكندي) إس اعيل  الديد 

عنوانه)ا))22)زنقة ابن فارس،)الرقم)

البيضاء) الدار  (22342 املعاريف) (،2

املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)223 4.

7 2I

KAMA SERVICE

SALIA NEGOCE 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي2ة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
 SALIA NEGOCE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 
املحاسبة KAMA SERVICE شقة 
رقم 22 إقامة أمي2ة سيدي بنور - 

24352 سيدي بنور املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3285

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تحويل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 KAMA SERVICE »مكتب املحاسبة)
شقة رقم)22)إقامة أمي2ة سيدي بنور)
إ 4) املغرب«) بنور  سيدي  (24352 (-
»كراج الكائن ب رقم)28)أرض الخي2)
بنور) سيدي  (24352 (- بنور) سيدي 

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بنور  بديدي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)4262.

7  I

MELIUS CONSULTING

OVOPACK - SARL
إعالن متعدس القرارات

MELIUS CONSULTING
رقم 42 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 22 22، الدار البيضاء 
املغرب

OVOPACK - SARL »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: قطعة 36 
املنطقة الصناعية البلدية - 4264  

القنيطرة املغرب.
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»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.567 2

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

22)سأن29) 222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

الهاني) حدني  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .334

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  (8.222
سأن29) (26 بتاريخ) بوعصيدة  رفيقة 

حدني) )ة)) الديد) تفويت  (.222 

من) اأت اعية  حصة  ( .333 الهاني)

الديد) لفائدة  حصة  (8.222 أصل)

)ة))خليل بوعصيدة بتاريخ)26)سأن29)

حدني) )ة)) الديد) تفويت  (.222 

من) اأت اعية  حصة  ( .333 الهاني)

أصل)8.222)حصة لفائدة الديد))ة))

سأن29) (26 بتاريخ) بوعصيدة  ياسين 

222 

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

املال) رأس  من  (3  /4 تحرير) مايلي:)

الشركة جالتي تبلغ)522.222. سره ا)
سيون) مع  مقاصة  إأراء) طريق  عن 

الشركة املحدسة املقدار جاملدتحقة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

 2.222.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

بالكامل،) جمدفوع  مكتتب  سرهم 

رفيقة) الديدة  كالتا ي:) مقدم 

بقي ة) حصة  (5.334 (: بوعصيدة)

خليل) الديد  (. للحصة) سرهم  ( 22

بقي ة) حصة  (5.333 (: بوعصيدة)

ياسين) الديد  (. للحصة) سرهم  ( 22

بوعصيدة):)5.333)حصة بقي ة)22  

الديد الهاني حدني) (. سرهم للحصة)

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (4.222 (:

للحصة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82422.

7 2I

CABINET BEN MOKHTAR

PUNTO FA, S.L
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إغالق فرع تابع لشركة أأنبية

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

PUNTO(FA, S.L »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 
مي2كاسيرس 2-   بوليغون صناعيي 

ريي2ا سي كالديس أبارتاسج سي 
كوريوس 282 84 228 بالو سي 
بليغامانس - - برشلونة أسبانيا.
»إغالق فرع تابع لشركة أأنبية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 56 3
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (32 في) املؤرخ 
 PUNTO لشركة) تابع  فرع  إغالق 
 MNG MANGO تد يته) (FA, S.L
زنقة) في  عنوانه  جالكائن  (MAROC
رقم) (8 الطابق) الناضور إقامة سناء)

56)-)-)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248223.
7 3I

FLASH ECONOMIE

AL FADL PROPERTIES 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

»AL FADL PROPERTIES«
محدجسة املدؤجلية 

 رأس الها 22.222  سرهم
املقر اإلأت اعي ، 2  زنقة الحرية 

الطابق 3 شقة 5
بالدار البيضاء

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 
بالدار البيضاء)بتاريخ)26)نون29) 222 

مرأع:
تم) (RE 222 2273762 362  .
لشركة) امسا�شي  القانوني  التحرير 

محدجسة املدؤجلية م يزاتها كاآلتي:
 AL FADL التد ية:) (

PROPERTIES
الهدف االأت اعي:)

الغرض من الشركة هو:
الت2جيج العقاري جإسارة املباني

حيازة جبيع جتأأي2 أ يع العقارات)
جأ يع الحقوق العقارية جبناء)أ يع)
الفرعية) جالتقدي ات  التقدي ات 
جاملباني) امرا�شي  أ يع  جبيع  جشراء)

كلًيا أج أزئًيا جبأي جسيلة)؛
جبيع جتأأي2 أ يع امرا�شي) شراء)
لالستخدام الصناعي أج غي2ه)،)بهدف)
إقامة أ يع املدتوسعات أج املصانع)

لج يع امنشطة.
املعامالت) أ يع  (، أعم) جبشكل 
جاملنقولة) جالصناعية  التجارية 
بشكل) املتعلقة  جاملالية  جالعقارية 
املذكور) مباشر أج غي2 مباشر بال�شيء)
آخر مشابه أج ذي) أعاله أج أي �شيء)
صلة جذلك لتدهيل أج تعزيز أج تطوير)
ج) تحقيق  لتدهيل  الشركة  نشاط 

تطوير الشركة.
الشركاء

يقطن) خلوطي  فؤاس  الديد 
 Amaliadwarsstraat, (.: .هولندا)
 673522( AP( Utrecht( Pays-Bas.
CIN.).)مزساس بتاريخ)23)غشت) 27 . 
لبطاقة) حاملة  هولندا  اجتريخت  ب 

NM822482(التعريف الوطنية
بالدار) يقطن  علي  مزجر  الديد 
زنقة ابو علي القزجيني) (25 (: البيضاء)
يناير) فاتح  بتاريخ  مزساسة  املعاريف.)
لبطاقة) حاملة  بالرباط  ( 273

A522224(التعريف الوطنية
(: البيضاء) الدار  االأت اعي:) املقر 

2 )زنقة الحرية الطابق)3)شقة)5
سرهم) (100.000،00 الرأس ال:)
بقي ة) حصة  ( .222 إ 4) مقد ة 
سرهم للحصة.مدفوعة من) (100،00

طرف الشركاء)كالتا ي
 522 الديد الديد فؤاس خلوطي)

حصة
الديد مزجر علي)522)حصة

املج وع)222. )حصة.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (22 املدة:)
تسجيلها بالسجل التجاري.

تبدأ من فاتح) الدنة االأت اعية:)
يناير ج تنتهي في) 3)سأن29 من كل سنة.

تديي2 الشركة:
)تم تعيين الديد مزجر علي يقطن)
علي) ابو  زنقة  (25.: بالدارالبيضاء)
بتاريخ) مزساسة  املعاريف.) القزجيني 
حاملة) بالرباط  ( 273 يناير) فاتح 
 A522224(لبطاقة التعريف الوطنية
غي2) ملدة  للشركة  جحيدا  مدي2ا 

محدجسة.
جالتسجيل) القانوني  االيداع 

بالسجل التجاري
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ بتاريخ)
22)سأن29) 222)تحت عدس)823752
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 
سأن29) 222)تحت عدس.)27 525 

)قصد النشر ج اإلعالن

7 4I

FLASH ECONOMIE

 LE TERROIR
PARAPHARMACEUTIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 LE TERROIR 
PARAPHARMACEUTIQUE

رأس الها: 52.222 سرهم
 مقرها اإلأت اعي: 2  زنقة 2  

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 
الدارالبيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
478242

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ بتاريخ) 2)ف29اير) 222)قرر ما)

يلي
الحا ي) االأت اعي  املقر  تحويل  (
الحرية) ( 2 زنقة) ( 2 من) للشركة 
الطابق)3)الشقة)5)-)الدارالبيضاء)إ 4)
م)4)ع ارة)4 )إقامة منارة حي النديم)

-)الدار البيضاء.
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النظام) من  (4 الفصل) تعديل 
امسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)728446
7 5I

TGE FIDUS

MAJOR CAR
إعالن متعدس القرارات

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني ك ال بارك سانت2 

ع ارة B رقم 32 الطابق 6 ، 2 288، 
املح دية املغرب

MAJOR CAR »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
انفا 2س الطابق االر�شي املركز 

التجاري - 22822 املح دية املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 2 25

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي ينص عل4) قرار رقم جاحد:)
التي) الحصص  أ يع  تفويت  مايلي:)
في ملكية الديد ة زهي2ة الرقيق)2522 

حصة إ 4 الديد اح اس بامو
ينص) الذي  اثنان:) رقم  قرار 
القانوني) الشكل  تحويل  مايلي:) عل4 
مدؤجلية) ذات  شركة  إ 4  للشركة 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  جاحد:) رقم  بند 
للشركة) القانوني  الشكل  مايلي:)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

الشريك الوحيد
عل4) ينص  الذي  ستة:) رقم  بند 
الوحيد) الشريك  مداه ة  مايلي:)

اح اس بامو ب بلغ)522.222)سرهم
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2562.
7 6I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE B.L.B.M SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°42
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE B.L.B.M SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر ازاك 
نوشن فركلة العلوية تنجداس قصر 
ازاك نوشن فركلة العلوية تنجداس 

52222 الراشيدية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  سأن29) 222) (26 في) املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره)»82.222 
سرهم«) ( .222.222« أي من) سرهم«)
(: عن طريق) سرهم«) ( .282.222« إ 4)

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)622.

7 7I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

JALATEX SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
JALATEX SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج 
بتجزئة املجد لوط رقم 666 شارع 
الرياض العوامة طنجة - 22222 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4222 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (25 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
رأس الها) مبلغ  (JALATEX SARL
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي كراج بتجزئة املجد لوط)
العوامة) الرياض  شارع  (666 رقم)
طنجة)-)22222)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)عدم تفاهم الشركاء)في ا بينهم).
كراج) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
شارع) (666 رقم) لوط  املجد  بتجزئة 
 22222 (- طنجة) العوامة  الرياض 

طنجة املغرب.)
ج عين:

ج) الدو�شي  أالل  الديد)ة))
العراق) شارع  مابين  زاجية  عنوانه)ا))
رقم) شقة  يدرى  اقامة  جالي ن 
املغرب) طنجة  (22222 طنجة) (43

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)
 666 كراج بتجزئة املجد لوط رقم) (:

شارع الرياض العوامة طنجة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2464 .
7 8I

OPTIQUE YASSINE

OPTIQUE YASSINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

OPTIQUE YASSINE
ايت عاصم فركلة العليا تنجداس ، 

52622، تنجداس املغرب
OPTIQUE YASSINE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 
ايت عاصم فركلة العليا, 

تنجداس,الراشيدية - 52622 تنجداس 
املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 4 23
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) سأن29) 222) (26 في) املؤرخ 
انشطة) (-« تغيي2 نشاط الشركة من)
(- العامة) الوساطة  (- النظاراتي)
(- انشطة النظاراتي) (-« إ 4) استشارة«)
انشطة تقويم البصر)-)انشطة قياس)

العدسات الالصقة)».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 6.
7 2I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

 SOCIETE IM
COWORKSPACE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 22
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
 SOCIETE IM COWORKSPACE

SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 2 
الطبق الثاني، إقامة    مرأان 2 
مكناس - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5486 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE IM COWORKSPACE

.SARL

جكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أع ال.

الشقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 2 2)الطبق الثاني،)إقامة)  )مرأان)

مكناس)-)52222)مكناس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: فجاط) إشراق  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديدة لح يد منية):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة إشراق فجاط عنوانه)ا))

مكناس) ع ر  سيدس  املرس  سهر  (5

52222)مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) منية  لح يد  الديدة 

 2 تقديم التضامن) (4 الشقة) (6 رقم)

مكناس)52222)مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة إشراق فجاط عنوانه)ا))

مكناس) ع ر  سيدس  املرس  سهر  (5

52222)مكناس املغرب

عنوانه)ا)) منية  لح يد  الديدة 

 2 تقديم التضامن) (4 الشقة) (6 رقم)

مكناس)52222)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (23 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5223.

722I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE YSR TD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE YSR TD شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 43 

الزنقة االمام الغزا ي تح يدانت 

الريش - 52222 الراشيدية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) سأن29) 222) (27 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»222.222)سرهم«)أي من)»22.222  

عن) سرهم«) ( .222.222« إ 4) سرهم«)

أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)342.

72 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE IRRI CHABA 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE IRRI CHABA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر ايت 

صالح سيد عياس الريش - 52222 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) ( 7 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))اس اعيل ابوي)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
222. )حصة لفائدة الديد))ة))عبد)
الحافض عزيز بتاريخ)22)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  4 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)342.
722I

الدالجي حدن

مدرسة الياسمين وازيس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

الدالجي حدن
5  شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2222، الدار البيضاء املغرب
مدرسة الياس ين جازيس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  3 
زنقة العناسل حي جازيس - 2 224 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

بنيحيى اح د ك دي2 جحيد
تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823522.
723I

HBLAWFIRM

 TOTAL MARKETING
 RÉSEAU & DIGITAL

AFRIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

شركة

 Total(Marketing(Réseau &

Digital(Afrique

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد 

الكائن مقرها االأت اعي بــ: 46  

شارع الزرقطوني، 46  شارع 

الزرقطوني 22222

 الدار البيضاء- املغرب

تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري: 

36224 

ب قت�شى قرار الشـــريك الوحيـــد) (

تم) نون29) 222) (32 في) املـــؤرخ 

 Total من) الشـركة  تد يــة  تغيــي2 

 Marketing( Réseau( &( Digital

 TotalEnergies« إلـــى) (»Afrique

(«(Marketing(&(Digital(Afrique

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824222.)من)

أأل االستخالص جالبيانات شركة

 TotalEnergies( Marketing( &

 Digital(Afrique

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  (

ذات الشريك الوحيد

724I

NE ADNANI TRAVEAUX

 MOROCCAN AUSTRALIAN

NOMAD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MOROCCAN AUSTRALIAN

NOMAD SARL

رقم السجل التجاري 22577  

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة 

مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم) نون29) 222) ( 2 بتاريخ) ب راكش 

للشركة) التأسي�شي  القانون  إيداع 

ذات) ج  املحدجسة.) املدؤجلية  ذات 

املدؤجلية التالية):)
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 MOROCCAN التد ية)
 AUSTRALIAN NOMAD

سار الضيافة أج) نشاط الشركة:) (
رياض مطعم تنظيم حفالت)

املقر االأت اعي شارع مدلم بوكار)
باب) ( 4 الثالث الشقة رقم) الطابق 

سكالة مراكش
من تاريخ) سنة ابتداء) (22 املدة:) (

تأسيدها النهائي)
:لقد تم تحديد) رأس ال الشركة) (
  22222.22 في) الشركة  رأس ال 

سرهم
مقدم إ 4)222 )حصة اأت اعية)
من فئة)22 )سرهم للواحدة)،)موزعة)

كالتا ي لفائدة:
أستين) لويس  ميشيل  الديدة  (-

622)سهم اأت اعي)62222)سرهم
-)الديد مح د الي اني)422)سهم)

اأت اعي)42222)سرهم
تديي2 الشركة):)تم تعيين الديدة)
ميشيل لويس أستين مديرة للشركة)

لفت2ة غي2 محدسة
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  التجاري 
ب راكش بتاريخ)24)نون29) 222)تحت)

رقم)8  3 

725I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

DAYAM
إعالن متعدس القرارات

 DAYAM
شركة مداه ة رأس الها محدس 

في222.222,22.  سرهم
مقرها االأت اعي: 6 2 شارع 

الزرقطوني - الدار البيضاء.
 R.C. Casablanca(n° 187963

 IF : 401 82 776 
ICE : 000097157000029 

العام) الج ع  محضر  ب وأب 
يوليوز) ( 2 بتاريخ) املنعقد  العاسي 

 222،)تقرر ما يلي:
الديد) استقالة  -معاينة 
كريدتوف بوزج من مهامه ك تصرف)

جكرئيس مدير عام.

الشرايبي،) يحيى  الديد  -تعيين 

ك تصرف) (BE742856 جطنيته)

أديد.

مختار) الديد  استقالة  -معاينة 

مهامه) من  ((Mokhtar( JEITE( أيط)

ك تصرف.

حليمي) ياسين  الديد  -تعيين 

ك تصرف) (W372228 جطنيته)

أديد.

االسارة) مجلس  محضر  ب وأب 

يوليوز) 222،) ( 2 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي:

الديد) استقالة  -معاينة 

كرئيس) مهامه  من  بوزج  كريدتوف 

مدير عام.

الشرايبي،) يحيى  الديد  -تعيين 

مدير) كرئيس  (BE742856 جطنيته)

عام.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحك ة  لدى  التجاري 

 8237 7 تحت عدس) بالدار البيضاء)

بتاريخ)22)سأن29) 222.

726I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

ALPHA TAS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة   الطابق   بلوك L رقم 

6 مكرر شارع موالي الطاهر بن 

عبد الكريم حي املقاجمة جرزازات ، 

45222، جرزازات املغرب

ALPHA TAS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تازناخت 

القصبة - 45752 جرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 ALPHA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

. TAS

 Travaux(: غرض الشركة بإيجاز)

divers(ou(construction

 Transport( de( marchandises

pour(autrui

 Exploitation( de( mines( ou

.minière

تازناخت) (: عنوان املقر االأت اعي)

القصبة)-)45752)جرزازات املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد ايت بركا عبد العزيز):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: الحدين) عال  ايت  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

العزيز) عبد  بركا  ايت  الديد 

 45752 تازناخت القصبة) عنوانه)ا))

جرزازات املغرب.

الديد ايت عال الحدين عنوانه)ا))

تدال تنديفت)47222)زاكورة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

العزيز) عبد  بركا  ايت  الديد 

 45752 تازناخت القصبة) عنوانه)ا))

جرزازات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بورزازات  االبتدائية 

رقم)-.

727I

COMPAGNIE(M(SERVICES(PRIVEE(-(CMSP

 COMPAGNIE M SERVICES
PRIVEE CMSP

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة
 COMPAGNIE M SERVICES

PRIVEE - CMSP
 N° 17,Imm(Acharaf, 1er(Etage,

 LOTIS(BOUZOUBAA, Ville
 Nouvelle,46000 - SAFI ، 46000،

SAFI MAROC
 COMPAGNIE M SERVICES

PRIVEE CMSP شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
بوزجبع رقم 7  ع ارة الشرف 

الطابق االجل املدينة الجديدة - 
46222 اسفي اسفي.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 47
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) املؤرخ في) 2)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»تجزئة بوزجبع رقم)7 )ع ارة الشرف)
(- الجديدة) املدينة  االجل  الطابق 
 56 »رقم) إ 4) اسفي اسفي«) (46222
الصناعية) املنطقة  الثاني  الطابق 
اسفي) (46222 (- الجرف) طريق 

اسفي«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2586.

728I

IMP SAHARA

DMBE GROUPE TRADING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 4  رقم   
مكرر العيون، 72222، العيون 

املغرب
 DMBE GROUPE TRADING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 
رشيد الشطر الثاني رقم 28 - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3235 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 DMBE(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.GROUPE TRADING
-تاأر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أ يع) تدويق  (، بالج لة) أس اك 

منتجات املأكوالت البحرية)،
جتخزين) جتشغيل  جبيع  -شراء)
امس اك) جنقل  جحفظ  جإيداع 
جاملأكوالت البحرية)،)أي نشاط يتعلق)

بالصيد جالبحر بشكل عام.
املأكوالت) منتجات  أ يع  -نقل 

البحرية جمشتقاتها بكافة أشكالها.
جتصدير) جبيع  جشراء) -صيد 
املج دة) أج  الطازأة  امس اك 
جاملحار) البحرية  -املأكوالت  جأ يع)
؛)عل4 الصعيدين املحلي) جالقشريات)

جالخارجي.
-أس اك طازأة جمج دة بالج لة)

جاالستي2اس جالتصدير.).
عنوان املقر االأت اعي):)حي موالي)
رشيد الشطر الثاني رقم)28)-)72222 

العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد مح وس ساهي):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
حصة) (522 (: الديد بشر العلوي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ساهي  مح وس  الديد 
22)حي موالي رشيد) زنقة أبيل رقم)
الشطر الثاني)72222)العيون املغرب.
عنوانه)ا)) العلوي  بشر  الديد 
شارع عبد املالك ب مرجان حي موالي)

رشيد)72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ساهي  مح وس  الديد 
22)حي موالي رشيد) زنقة أبيل رقم)
الشطر الثاني)72222)العيون املغرب

عنوانه)ا)) العلوي  بشر  الديد 
شارع عبد املالك ب مرجان حي موالي)

رشيد)72222)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3782/2.
722I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 SAHAM ASSET
MANAGEMENT
إعالن متعدس القرارات

SAHAM ASSET MANAGEMENT
شركة مداه ة

 سرهم5.222.222 رأس الها 
مقرها االأت اعي: 6 2 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
 RC(n° 242.763

 IF(N° 40427592 
ICE : 000230247000061 

االسارة) مجلس  محضر  ب وأب 
يوليوز) 222،) (22 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي:
-تعيين الديد اندري رج أواز سفر)
الديد) كبديل  (M22 43286 رقم)

كريدتوف ألكدندر بوزج.
الديد) استبدال  -معاينة 
بوزج) ألكدندر  كريدتوف 
 SAHAM لشركة) الدائم  امل ثل 
يحيى) بالديد  (ASSURANCE

BE742856(الشرايبي،)جطنيته
-معاينة انتهاء)جعدم تجديد جالية)
ك تصرف) فرحات  راي وند  الديد 
ب قت�شى الج ع العام العاسي املؤرخ)

في)22)يونيو)7 22.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  التجاري 
 823722 تحت عدس) بالدار البيضاء)

بتاريخ)22)سأن29) 222.
73 I

FLASH ECONOMIE

BOUHBINI TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BOUHBINI TRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
رقم 26 زنقة 24 - 73222 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BOUHBINI TRAVAUX
أ يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من) ك قاجل  العامة.) البناء) أع ال 
(، التبليط) أع ال  أ يع  الباطن:)
جامع ال) (، جالدباكة) (، جالطالء)
أع ال) أ يع  جكذلك  (، الكهربائية)
البناء) الداخلية جالخارأية:) (، البناء)
البناء) أع ال  جأ يع  (، جالهدم)
الدكنية) لل باني  العام  جالتجديد 
أع ال) جأ يع  (، الدكنية) جغي2 
الت2كيب)،)جالبالط جأغطية امرضيات)

الحراري) العزل  أع ال  أ يع  (،
جأ يع) (، جالصوتي جاملضاس لالهتزاز)
جتركيب) أع ال التجصيص جالطالء)
املواح)؛)تنفيذ القواطع جالدقوف)-)
-)أ يع) الوصالت) (- العزل) (- التبطين)

امع ال الكهربائية العامة.).
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 73222 (- (24 زنقة) (26 رقم) الدالم 

الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بوحبيني) غا ي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوحبيني  غا ي  الديد 
 73222 24 26)زنقة) حي الدالم رقم)

الداخلة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بوحبيني  غا ي  الديد 
 73222 24 26)زنقة) حي الدالم رقم)

الداخلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون29) 222)تحت رقم)5 2 .

733I

FLASH ECONOMIE

VENEZIA ACHOROK FOOD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 VENEZIA ACHOROK FOOD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2  زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.VENEZIA ACHOROK FOOD

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم مع)

خدمات تدليم الطلبات ج التوصيل)

تنظيم) ج  ت وين  (, متنقل) مطعم  (,

الحفالت,)قاعة شاي.
زنقة) ( 2 (: عنوان املقر االأت اعي)

(- (5 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

22222)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديدة ثورية بي2 نجيم)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة ثورية بي2 نجيم عنوانه)ا))
رقم) (4 زناتة) مج وعة  القدس  حي 

22222)الدار) 48 )سيدي ال29نو�شي)

البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة ثورية بي2 نجيم عنوانه)ا))
رقم) (4 زناتة) مج وعة  القدس  حي 

22222)الدار) 48 )سيدي ال29نو�شي)

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)25 824.

734I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

سحالن مح د

RC N° 54106 
عقد تديي2 حر مصل تجاري

))امشخاص الطبيعيون)

عقد تديي2 حر مصل تجاري

RC(N° 54106 سحالن مح د

 28 ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

مح د) أعطى الديد)ة)) يونيو) 222)

للبطاقة الوطنية) )ة)) سحالن الحامل)

بالسجل) املسجل  (E 2522 رقم)

التجارية) باملحك ة  (54 26 التجاري)

لألصل) الحر  التديي2  حق  ب راكش 

مي2اسجر) أقامة  ب  الكائن  التجاري 
ماأريل ل)2 )زنقة ايف سان لورجن)

أقامة مي2اسجر ماأريل ل)2 )زنقة ايف)

مراكش املغرب) (42222 سان لورجن)

 JEWELLERY« شركة) للديد)ة))

BAD(BOY«(S.A.R.L.(AU)امل ثلة من)

)ة)) طرف الديد سكي2 أيوب الحامل)

للبطاقة الوطنية رقم)EE62328)ملدة)

2 )سنة تبتدئ من)28)يونيو) 222)ج)

مقابل مبلغ) (2222 ماي) (32 تنتهي في)

شهري)22.222)سرهم.

735I

socomif(sarl

 M S BELCHICH TAWZIAA

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

socomif(sarl

زنقة مح د الحصا ي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 4225 ، القنيطرة املغرب

 M S BELCHICH TAWZIAA SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 52 شارع 

موالي عبد العزيز رقم 4 زنقة موالي 

عبد العزيز القنيطرة القنيطرة 

4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523 

 28 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 M S (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BELCHICH TAWZIAA SARL AU

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواس غدائية.

52)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
4)زنقة موالي) موالي عبد العزيز رقم)

القنيطرة) القنيطرة  العزيز  عبد 

4222 )القنيطرة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: بلشيش) امبارك  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .222 (: بلشيش) امبارك  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد امبارك بلشيش عنوانه)ا))

 47 رقم) الكرم  جساسية  بيطات  حي 

بلقصي2ي)4222 )القنيطرة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد امبارك بلشيش عنوانه)ا))

 47 رقم) الكرم  جساسية  بيطات  حي 

بلقصي2ي)4222 )القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82365.

736I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

ICHTAH
شركة املداه ة

رفع رأس ال الشركة

ICHTAH

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس ال: 22.222  سرهم

مقرها االأت اعي: املنطقة الصناعية 

أجالس صالح ص.ب 62، بوسكورة 

الدار البيضاء

 RC(n° 416.223

 ICE(n° 002143109000049

IF(n° 31819168 

 32 الشريك الوحيد يقرر بتاريخ)

شتن29) 222،)تقرر ما يلي:

ب بلغ) الشركة  رأس ال  -رفع 

مبلغ) من  لرفعه  سرهم  (48.222

  22.222 مبلغ) ا 4  سرهم  (52.222

سرهم عن طريق عالجة اصدار بقي ة)

252.222)سرهم)،

6)ج7)من) -معاينة تحيين البندين)

النظام االسا�شي للشركة،

-تفويت حصص الشركة

العام) الج ع  محضر  ب وأب 

نون29) (28 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 222،)تقرر ما يلي:

-معاينة تفويت حصص الشركة)

جسخول الشريك الجديد،)

-معاينة االنجاز النهائي للرفع من)

رأس ال الشركة ب بلغ)48.222)سرهم)

ا 4) سرهم  (52.222 مبلغ) من  لرفعه 

مبلغ)22.222 )سرهم عن طريق عالجة)

اصدار بقي ة)252.222)سرهم)،

6)ج7)من) -معاينة تحيين البندين)

النظام االسا�شي للشركة،)

-معاينة اعت اس النظام امسا�شي)

الجديد للشركة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحك ة  لدى  التجاري 

 8237 6 تحت عدس) بالدار البيضاء)

بتاريخ)22)سأن29) 222.

737I



25531 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ASHAM MOHAMED

ارجوان للخدمات

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ASHAM MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

ارأوان للخدمات شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مليلية رقم  2 التوتة تطوان - 

23222 تطوان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24842

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  للخدمات  ارأوان 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

رقم) 2  مليلية  شارع  اإلأت اعي 

تطوان) (23222 (- تطوان) التوتة 

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

(- تطوان) التوتة  رقم) 2) مليلية 

23222)تطوان املغرب.)

ج عين:

مربم امغار ج عنوانه)ا)) الديد)ة))

 4 شارع خنيفرة تجزئة الرزيني رقم)

املغرب) تطوان  (23222  2 املحنش)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) ( 5 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)6222.

738I

fj(conseil

صبرينا سارفيس

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fj(conseil

رفم  25  الطابق  2 حي القدس 

22 ب 22 خريبكة ، 25222، 

خريبكة املغرب

ص29ينا سارفيس شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 82 

الحي الصناعي خريبكة - 25222 

خريبكة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3822

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

5 )سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  سارفيس  ص29ينا 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

الصناعي) الحي  (82 رقم) اإلأت اعي 

املغرب) خريبكة  (25222 (- خريبكة)

نتيجة ل):)غياب االسواق.

 82 ج حدس مقر التصفية ب رقم)

 25222 (- خريبكة) الصناعي  الحي 

خريبكة املغرب.)

ج عين:

ج) مدلوب  ناسية  الديد)ة))

عنوانه)ا))رقم)5 )زنقة رايعة العدجية)

املغرب) خريبكة  (25222 الهدى) حي 

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

4 )سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)2 6.

732I

STE FIDU WHITE

BOUSNIN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE FIDU WHITE
 RESI(SABRINE(BLOC(F(ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
BOUSNIN شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 37 

حي النخلة العيون سيدي ملوك 
- 65452 العيون سيدي ملوك 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.822

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (26 املؤرخ في)
املدؤجلية) ذات  شركة  (BOUSNIN
  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
العيون سيدي) النخلة  حي  (37 زنقة)
ملوك)-)65452)العيون سيدي ملوك)
الهدف) لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االأت اعي).
ج عين:

ج) بوسنين  مح د  الديد)ة))
رقم) (44 عنوانه)ا))حي النخلة الزنقة)
ملوك) سيدي  العيون  (65452  22

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
 37 جفي زنقة) نون29) 222) (26 بتاريخ)
(- ملوك) سيدي  العيون  النخلة  حي 
65452)العيون سيدي ملوك املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاجريرت بتاريخ)5 )سأن29)

 222)تحت رقم) 422/222.
742I

RAHHALI CONSEIL

HKM INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc
HKM INVEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 
6 ع ارة اسام بالزا، 48 طريق 

يوغوسالفيا، أيليز، مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2 363
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (23 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (HKM INVEST حل)
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي رقم)6)ع ارة اسام بالزا،)48 
طريق يوغوسالفيا،)أيليز،)مراكش)-)
42222)مراكش املغرب نتيجة لعدم)

تحقيق امر باح املرأوة.
ج عين:

ج) الخدري  مح د  الديد)ة))
(، 8 برج النخيل فيال رقم) عنوانه)ا))
 42222 مراكش) الجنوبي،) النخيل 
مراكش املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
رقم) جفي  أكتوبر) 222) (23 بتاريخ)
طريق) (48 بالزا،) اسام  ع ارة  (6
(- مراكش) أيليز،) يوغوسالفيا،)

42222)مراكش املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32426 .
74 I

RAHHALI CONSEIL

SWIQAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc
 SWIQAT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 482  

العزجزية، مراكش - 42222 
مراكش املغرب.
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تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 25223
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
(- مراكش) العزجزية،) ( 482 »رقم)
»رقم) إ 4) املغرب«) مراكش  (42222
رقم)  ،) ب  امجل  الطابق  (،422
غانم،) سيدي  الصناعية،) املنطقة 

مراكش)-)42222)مراكش املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32462 .

742I

N-FILMS

N-FILMS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N-FILMS
 HAY(SAADIYINNE(II(RUE 08

 BLOC(C(N13 GUELMIM ،
81000، Guelmim(Maroc

N-FILMS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الدعديين 2 الزنقة 8 بلوك س رقم 
3  كل يم - 222 8 كل يم املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.N-FILMS

مع ل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مشغل التصوير الدين ائي أج مشغل)
جتحرير) جطباعة  لتطوير  الورشة 

جنظام الصوت للصور املتحركة.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
بلوك س رقم) (8 الزنقة) (2 الدعديين)

3 )كل يم)-)222 8)كل يم املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد نورالدين أغراس عنوانه)ا))
بلوك س) (8 الزنقة) (2 حي الدعديين)
رقم)7 )كل يم)222 8)كل يم املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد نورالدين أغراس عنوانه)ا))
بلوك س) (8 الزنقة) (2 حي الدعديين)
رقم)7 )كل يم)222 8)كل يم املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بكل يم  االبتدائية 

 222)تحت رقم)-.
743I

RAHHALI CONSEIL

SWIQAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc
SWIQAT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي رقم 422، 
الطابق امجل ب رقم   ، املنطقة 

الصناعية، سيدي غانم، مراكش - 
42222 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 25223

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2 )نون29) 222)ت ت إضافة)
إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

لل نتجات) االنت2نت  ع29  بيع 
)التجارة) الحرفية التقليدية املغربية)

املكت2جنية).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32462 .
744I

RAHHALI CONSEIL

ONE PRESTIGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc
ONE PRESTIGE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحاميد 
2، رقم 535 اسكجور، مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2682 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
اجرير) هشام  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
نون29) (28 بتاريخ) موح4  مصطفى 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32425 .
745I

RAHHALI CONSEIL

ONE PRESTIGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc
 ONE PRESTIGE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي املحاميد 

2، رقم 535 اسكجور، مراكش - 
42222 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2682 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (28 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املدؤجلية املحدجسة«)إ 4)»شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32425 .
746I

FNMCOMPTA

 ALIOUHAMMOU IMPORT
EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 ALIOUHAMMOU IMPORT
EXPORT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
العالجيين رقم 78  ياس ين   - 

الخ يدات - 2 52  الخ يدات 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25835
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
22)غشت) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 ALIOUHAMMOU(الشريك الوحيد
رأس الها) مبلغ  (IMPORT EXPORT
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222
  78 اإلأت اعي شارع العالجيين رقم)
  52 2 (- الخ يدات) (- ياس ين) )

الخ يدات املغرب نتيجة ل):)ضعف)

الت ويل.
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شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

(- ياس ين) ) ( 78 رقم) العالجيين 

الخ يدات) ( 52 2 (- الخ يدات)

املغرب.)

ج عين:

ج) جح و  علي  طارق  الديد)ة))

شارع عبد هللا ابن ياسين) عنوانه)ا))

-)طنجة) رقم) 2) (5 اقامة ع ر طابق)

)ة)) ك صفي) املغرب  طنجة  (22222

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) بالخ يدات  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)373 .

747I

CONSEILS EVERNAGE

GRAND TRAVAUX DARAA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH(maroc

 GRAND TRAVAUX DARAA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

االزسهار ع ارة رقم 52  شقة 3  - 

42222 مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52625

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم) سأن29) 222) (26 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  سرهم«) (5.222.222«

»3.222.222)سرهم«)إ 4)»8.222.222 

سرهم«)عن طريق):)-.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32722 .
748I

STE AUCOGEST SARL

EURSUD LOGISTIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
EURSUD LOGISTIQUE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة رقم 
3 الطابق الثاني شارع ابن الهيثم 
رقم E 3 الحي الصناعي تاسيال 
الدشي2ة - 86362 انزكان املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 772 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) نون29) 222) (32 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»622.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (722.222« إ 4) سرهم«)
إسماج احتياطي أج أرباح أج) (: طريق)

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 2658/222.
742I

SMOUNIAMINA

 STE AIRFIBRE
INFORMATIQUE SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
 ذات الشريك الوحيد

قفل التصفية

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 STE AIRFIBRE INFORMATIQUE

SARL-AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 

6 زنقة 4 حـي الرا شدية   زجاغـــة 

فـــاس - 32222 فــاس املــغــرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53723

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تقرر حل)

 STE AIRFIBRE INFORMATIQUE

مدؤجلية) ذات  شركة  (SARL-AU

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

رأس الها)22.222,22 )سرهم جعنوان)

حـي) (4 زنقة) (6 مقرها اإلأت اعي رقم)

 32222 (- زجاغـــة فـــاس) الرا شدية) )

الشغل) لعـدم  نتيجة  املــغــرب  فــاس 

بدبب أائة كورجنا.

ج عين:

الصـنـهــاجي) فتـيحــــة  الديد)ة))

رجزا ي) لدور  شارع  ( 2 عنوانه)ا)) ج 

3 752)بـاريس)3 752)بـاريس فـرنـدــا)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

 6 جفي رقم) سأن29) 222) بتاريخ) 2)

زنقة)4)حـي الرا شدية) )زجاغـــة فـــاس)

-)32222)فاس املــغــرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5646/222.

752I

سونطرال سج كون�شي ا طرفو فيدكو

BESA CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سونطرال سج كون�شي ا طرفو فيدكو

84 شارع الدكتور فرج ، 22222، 

طنجة املغرب

BESA CONSTRUCTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

سكتور فرج رقم 84 - 22262 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 228 2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 BESA (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري).

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

22262)طنجة) (- (84 سكتور فرج رقم)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: اجراغ) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اجراغ  مح د  الديد 

هولندا)22222)هولندا هولندا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) اجراغ  مح د  الديد 

هولندا)22222)هولندا هولندا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)276  .

75 I
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G.C.M(Consulting(group

شركة كريسطال طريازير
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

G.C.M(Consulting(group
 rue(tata(almou(midelt ، 22

54352، ميدلت املغرب
شركة كريدطال طريازير شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 زنقة 
املسجد شعبة ازكاغن - 54352 

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3222
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

كريدطال طريازير.
غرض الشركة بإيجاز):)استي2اس ج)

التصديرج بيع االحجار).
زنقة) (23 (: عنوان املقر االأت اعي)
 54352 (- ازكاغن) شعبة  املسجد 

ميدلت املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد مح د الداهل عنوانه)ا))
رقم)23)زنقة املسجد الشعبة ازكاغن)

ميدلت)54352)ميدلت املغرب.
الديد صالح الدين بن احداين)
الشعبة) تنغي2  زنقة  (75 عنوانه)ا))

ميدلت)54352)ميدلت املغرب.
عنوانه)ا)) اقشتول  أواس  الديد 
ميدلت) الشعبة  املسجد  زنقة  (23

54352)ميدلت املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د الداهل عنوانه)ا))
رقم)23)زنقة املسجد الشعبة ازكاغن)

ميدلت)54352)ميدلت املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 االبتدائية ب يدلت بتاريخ)

 222)تحت رقم) 34.

752I

RAHHALI CONSEIL

LIMA MEDIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إضافة تد ية تجارية أج شعار)

RAHHALI CONSEIL

 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc

LIMA MEDIA »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

يعقوب املريني، ع ارة تاشفين، 

الطابق الثاني الشقة رقم 42، أليز، 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

»إضافة تد ية تجارية أج شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  7723

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)نون29) 222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة جهو:

KLAMKOM

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32427 .

753I

secotrages(snc

شركة االنصاري محمد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

secotrages(snc
رقم 2 زنقة اسريس الياموري بالعربي 

جأه عرجس مكناس ، 52222، 

مكناس املغرب

شركة االنصاري مح د شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

بالطابق التاني الجهة اليدرى شارع 
مح د الداسس رقم 232 تجزئة 
الفتح - 25222 خريبكة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62 5

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
للشركة) الحا ي  االأت اعي  املقر 
الجهة) التاني  بالطابق  »شقة  من)
رقم) الداسس  مح د  شارع  اليدرى 
25222)خريبكة) (- 232)تجزئة الفتح)
 6 زنقة) ب  كائن  »محل  إ 4) املغرب«)
رقم)8)حي اطلس)3)-)52222)مكناس)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ) 2)سأن29)

 222)تحت رقم)577.
754I

ASMAA MEDIA GROUP

SOLOMA LOGISTIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 32 الرقم 

22 ال29نو�شي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

SOLOMA LOGISTIQUE شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

التقدم شطر 2 7  طابق رقم 
2 سيدي ال29نو�شي - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.472775

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (SOLOMA LOGISTIQUE

رأس الها)22.222,22 )سرهم جعنوان)

التقدم) مج وعة  اإلأت اعي  مقرها 

سيدي) (2 رقم) طابق  ( 7  2 شطر)

الدارالبيضاء) (22222 (- ال29نو�شي)

املغرب نتيجة ل):)عدم االشتغال.

ج حدس مقر التصفية ب مج وعة)

رقم) طابق  ( 7  2 شطر) التقدم 

 22222 (- ال29نو�شي) سيدي  (2

الدارالبيضاء)املغرب.)

ج عين:

الديد)ة))عبدالرح ان ايت حدج)

رقم) (6 ع ارة) االزهرية  عنوانه)ا)) ج 

 22222 ال29نو�شي) فضيلة  ر  س  (8

)ة)) ك صفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس جالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823764.

755I

2S COMPTE

NOURSSINE LOGISTIC
إعالن متعدس القرارات

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

NOURSSINE LOGISTIC »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 35 

الطابق االر�شي تجزئة الزيتونة 2 

شطر2 - 25222 خريبكة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5745

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

23)سأن29) 222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
الطابق) (35 نقل املقر االأت اعي من)
شطر2  (2 الزيتونة) تجزئة  االر�شي 
خريبكة ا 4)23 )زاجية شارع مراكش ج)
زنقة تاسلة الطابق التاني الشقة رقم)

7)خريبكة)
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
للشركة) االأت اعي  النشاط  توسيع 
أ يع) تغليف  ج  تكييف  (1- (: ب)
في) التجارة  (2- الفالحية) املنتجات 
أ يع املنتجات ج املعدات الفالحية)

-3)االست2اس ج التصدير
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
للشركة) االأت اعي  النشاط  مايلي:)
:-1)تكييف ج تغليف أ يع املنتجات)
أ يع) في  التجارة  (2- الفالحية)
 3- الفالحية) املعدات  ج  املنتجات 
االست2اس ج التصدير-4)كراء)االليات)5 
-)التجارة)-6)استغالل شاحنة االغاثة)
بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
شارع) زاجية  ( 23 االأت اعي:) املقر 
التاني) الطابق  تاسلة  مراكش ج زنقة 

الشقة رقم)7)خريبكة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) الجعد  بابي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)4 6.
756I

QUALISTICS

كلستيكس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALISTICS
 rue(mohamed(smiha, 8éme ,77

 étage. casablanca ، 24000،
casablanca(maroc

كلدتيكس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 شارع 
، مح د الد يحة، الطابق 8 - 

24222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 8 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

كلدتيكس.
االستي2اس) (: غرض الشركة بإيجاز)

جالتصدير.
عنوان املقر االأت اعي):)77)شارع)،)
مح د الد يحة،)الطابق)8)-)24222 

الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد عبد العزيز طبلي عنوانه)ا))
ارنن2) (6832 امرسنجل) غرب  (72

هولندا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الح يد) عبد  م زة  الديد 
جاسيف) ايت  جارشديق  عنوانه)ا))

45222)قلعة مكونة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
757I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

CAID PEINT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

برجفيد خدمات متعدسة 
ش.م.م ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 
فوق ار�شي رقم 3 تطوان ، 23242، 

تطوان املغرب

CAID PEINT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

عزجز شارع قرطبة طابق 3 رقم 8 - 

HGLYVF 23222 تطوان

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32632

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 CAID (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.PEINT

مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصفقات) ابرام  (- البناء) اشغال 

في االت ج مواس) التجارة  (- الع ومية)

القيام) عامة،) بصفة  ج  (- البناء)

املالية،) بج يع الع ليات الصناعية،)

املنقولة) غي2  ج  املنقولة  التجارية،)

التي لها صلة مباشرة أج غي2 مباشرة)

بهدف الشركة قصد تحقيق نجاحها)

ج تن يتها.)

غي2) ج  املباشرة  االسهامات  كل  ج 

القانونية) االشكال  بكل  املباشرة 

املتاحة.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- (8 رقم) (3 عزجز شارع قرطبة طابق)

.HGLYVF(23222)تطوان

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: اغزيل) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اغزيل  مح د  الديد 

شارع أبل بوغافر زنقة حدان رقم)

 23222 تطوان) (6 شقة) (2 ط) (22

تطوان املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) اغزيل  مح د  الديد 

شارع أبل بوغافر زنقة حدان رقم)

 23222 تطوان) (6 شقة) (2 ط) (22

تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) االبتدائية بتطوان بتاريخ) 2)

 222)تحت رقم)7238.

758I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

BARBARES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

برجفيد خدمات متعدسة 

ش.م.م ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 

فوق ار�شي رقم 3 تطوان ، 23242، 

تطوان املغرب

BARBARES شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د ساجس اقامة بدر رقم 3 - 

23222 تطوان املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22722

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

رقم) بدر  اقامة  ساجس  مح د  »شارع 

إ 4)»حي) تطوان املغرب«) (23222 (- (3

 23222 (- تطوان) ( 5 رقم) ت وسة 

تطوان املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7262.

752I
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MERIEM THERAPIE

MERIEM THERAPIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MERIEM THERAPIE
47  شارع املقاجمة ،اقامة 
افا،الطابق الثاني ،رقم22 
االدارالبيضاء، 22332، 

االدارالبيضاء املغرب
MERIEM THERAPIE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 47  

شارع املقاجمة ،اقامة افا،الطابق 
الثاني ،رقم22 البيضاء 22322 

االدارالبيضاء 22472 االدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522822

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (27
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MERIEM THERAPIE
الت2جيض) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطبي.
  47 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
افا،الطابق) ،اقامة  املقاجمة) شارع 
 22322 البيضاء) ،رقم22) الثاني)
22472)االدارالبيضاء) االدارالبيضاء)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديدة بوسار مريم):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (-
جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة بوسار مريم عنوانه)ا))حي)
الشق) عين  (48 رقم) زنقة3) شريفة 
االدارالبيضاء) (22472 البيضاء)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة بوسار مريم عنوانه)ا))حي)
الشق) عين  (48 رقم) زنقة3) شريفة 
االدارالبيضاء) (22472 البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم) 7284 

762I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

AGENZ
شركة املداه ة

رفع رأس ال الشركة

AGENZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

سرهم 253.822.  رأس الها
مقرها االأت اعي: 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6، 
الدار البيضاء

 R.C(n°: 470711-IF(n° 45943620
-ICE(n° 002557636000068

العام) الج ع  محضر  ب وأب 
نون29) 222،) بتاريخ) 2) االستثنائي 

تقرر ما يلي:
ب بلغ) الشركة  رأس ال  -رفع 
مبلغ) من  لرفعه  سرهم  (46.222
 346.222 مبلغ) ا 4  سرهم  (322.222
سرهم عن طريق عالجة اصدار بقي ة)

253.822. )سرهم)،
6)ج7)من النظام) -تحيين البندين)

االسا�شي للشركة،
-اعت اس النظام امسا�شي الجديد)
النهائي) االنجاز  شرط  قيد  للشركة 

للرفع من رأس ال الشركة.
العام) الج ع  محضر  ب وأب 
نون29) (23 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 222،)تقرر ما يلي:

-معاينة االنجاز النهائي للرفع من)
رأس ال الشركة ب بلغ)46.222)سرهم)
سرهم ا 4) (322.222 لرفعه من مبلغ)
مبلغ)346.222)سرهم عن طريق عالجة)

اصدار بقي ة)253.822. )سرهم)،
6)ج7)من) -معاينة تحيين البندين)

النظام االسا�شي للشركة،
-معاينة اعت اس النظام امسا�شي)

الجديد للشركة
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحك ة  لدى  التجاري 
تحت عدس) 82372  بالدار البيضاء)

بتاريخ)22)سأن29) 222.
76 I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

Chic cométique
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 22
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
Chic(cométique شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

42 الطابق 2 زنقة 32 جاس الدهب 
52222 م ج مكناس - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54863
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 Chic (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.cométique
تاأر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات مدتحضرات التج يل

مناقصة
است2اس جتصدير.

رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الدهب) جاس  (32 زنقة) (2 الطابق) (42
 52222 (- مكناس) ج  م  (52222

مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
522)حصة) (: الديد طارق كرماح)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد عث ان عبد الصاسق):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كرماح  طارق  الديد 
مج وعة)  )رقم)  7)ب م ع مكناس)

52222)مكناس املغرب.
الصاسق) عبد  عث ان  الديد 
عنوانه)ا))مرأان)5)رقم)755)مكناس)

52222)مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) كرماح  طارق  الديد 
مج وعة)  )رقم)  7)ب م ع مكناس)

52222)مكناس املغرب
الصاسق) عبد  عث ان  الديد 
عنوانه)ا))مرأان)5)رقم)755)مكناس)

52222)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5224.

762I

MAFA MAROC CONSULTING SARL

FUTURE ELECTRIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 MAFA MAROC CONSULTING
SARL

 RUE 31 ENNAHDA(PARCELLE 7
 S(LOTS 04 ETAGE 03 ، 90000،

TANGER MAROC
 FUTURE ELECTRIQUE
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شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

 AV جعنوان مقرها اإلأت اعي
 MOULAY(ALI(CHRIF(N° 28 ETG

N° 10 - 90000 4 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83 77

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 4 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (FUTURE ELECTRIQUE
جعنوان) سرهم  (52.222 رأس الها)
 AV MOULAY اإلأت اعي) مقرها 
 ALI CHRIF N° 28 ETG 4 N°  2
ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (-( 90000
الذي) االأت اعي  الغرض  فشل  (:

تاسدت من األه.
 AV ب) التصفية  مقر  حدس  ج 
 MOULAY ALI CHRIF N° 28 ETG

N°(10(-(90000)4)طنجة املغرب.)
ج عين:

ج) مو�شى  حدج�شي  الديد)ة))
عنوانه)ا))حي التضامن أهة الصفاء)
املغرب) طنجة  (22222  7 زنقة)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)8 22 .
763I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

MEKNEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 22
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

MEKNEST شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 56 شارع 
ابن خلدجن اقامة حكيم شقة رقم 
23 الطابق 6 م ج مكناس - 52222 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52232

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) غشت) 222) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
بيكا) مصطفى  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
222. )حصة لفائدة الديد))ة))طارق)

الهداجي بتاريخ)25)غشت) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن29) ( 7 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)74 4.
764I

TGE FIDUS

DR FACIAL BEAUTY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني ك ال بارك سانت2 

ع ارة B رقم 32 الطابق 6 ، 2 288، 
املح دية املغرب

DR FACIAL BEAUTY شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجيش امللكي املركز التجاري 

الحب�شي رقم 47 الطابق 27 برج 4  
- 2 222 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.525253

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع الجيش امللكي املركز التجاري)
  4 برج) (27 الطابق) (47 الحب�شي رقم)
إ 4) املغرب«) الدارالبيضاء) (222 2 (-

شقة) (242 ع ارة) زجال  اميل  »شارع 
42)الطابق)4)-)22282)الدار البيضاء)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)724 82.

765I

WAFCOM

SELBADANAS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE 23

 N°6 QUARTIER(GAUTHIER
 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

SELBADANAS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4  

زنقة مح د باهي حي النخيل الدار 
البيضاء - 22 22 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522642

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SELBADANAS
الت2جيج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار.
زنقة) ( 4 (: عنوان املقر االأت اعي)
مح د باهي حي النخيل الدار البيضاء)

-)22 22)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  222 (: ع ي2) فوزية  الديدة 
بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ع ي2  فوزية  الديدة 
النخيل) حي  باهي  مح د  زنقة  ( 4
22 22)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ع ي2  فوزية  الديدة 
النخيل) حي  باهي  مح د  زنقة  ( 4
22 22)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)-.
766I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

LAMIA ALUMINIUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

LAMIA ALUMINIUM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 46 
رقم 56 محل مج وعة ي االلفة - 

22422 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 26323

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
 LAMIA الوحيد) الشريك  ذات 
رأس الها) مبلغ  (ALUMINIUM
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مقرها) جعنوان  سرهم  (4.622.222
محل) (56 رقم) (46 زنقة) اإلأت اعي 
الدار) (22422 (- االلفة) ي  مج وعة 
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)حل شركة.
 46 ج حدس مقر التصفية ب زنقة)
(- االلفة) محل مج وعة ي  (56 رقم)

22422)الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) مندجن  مح د  الديد)ة))
عنوانه)ا))الدار البيضاء)22422)الدار)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822522.
767I

el(abbassi(et(taouss

SOCIETE MAROC FORAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

el(abbassi(et(taouss
 ANGLE RUE FES ET BD

 CHOUHADA 1 ER(ETAGE(APP
 N 3 HAY(EL(HASSANI 178 R

 MY(DRISS، 60300، BERKANE
MAROC

 SOCIETE MAROC FORAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 62 
زنقة مكناس حي املدي2ة - 62322 

بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2847

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) (22 2 أكتوبر) ( 6 في) املؤرخ 
 SOCIETE MAROC FORAGE حل)
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ)
جعنوان) سرهم  (52.222 رأس الها)
زنقة) (62 رقم) اإلأت اعي  مقرها 
بركان) (62322 (- مكناس حي املدي2ة)
عرجض) جأوس  لعدم  نتيجة  املغرب 

ع ل.

ج عين:
ج) هللا  عبد  لطرش  الديد)ة))
2 )زنقة املرطنيق حي) عنوانه)ا))رقم)
بوسير)62222)جأدة املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
 62 2 22)جفي رقم) 6 )أكتوبر) بتاريخ)
 62322 (- املدي2ة) حي  مكناس  زنقة 

بركان املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (32 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

2 22)تحت رقم)2 / 66.
768I

Sté(MOHAMED(OUALID(SAHIBI(sarl(au

 Sté MOHAMED OUALID
SAHIBI SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Sté MOHAMED OUALID
SAHIBI(sarl(au

22 شارع عالل الفا�شي ، 32222، 
الحدي ة املغرب

 Sté MOHAMED OUALID
SAHIBI SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
تيغان ين - 32222 الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 Sté (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MOHAMED OUALID SAHIBI

.SARL AU

االستي2اس) (: غرض الشركة بإيجاز)

جالتوريد.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

تيغان ين)-)32222)الحدي ة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: صاحبي) جليد  مح د  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

صاحبي) جليد  مح د  الديد 

زنقة ايت باها حي سيدي) عنوانه)ا))

عابد)32222)الحدي ة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

صاحبي) جليد  مح د  الديد 

زنقة ايت باها حي سيدي) عنوانه)ا))

عابد)32222)الحدي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) بالحدي ة  االبتدائية 

شتن29) 222)تحت رقم) 64.

762I

FIDU AHLAM

SEDDIK CREATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU AHLAM

 452LOT(SALAM 1 HAY

 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

SEDDIK CREATION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

54الطاشرجن بوأنيبة خريبكة - 

25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SEDDIK CREATION

صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اآلالت) امفران+إصالح  جتصنيع 

جاملعدات+ع ليات تفاجض.

(: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- خريبكة) بوأنيبة  54الطاشرجن 

25222)خريبكة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الشركة الصديق كربال)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  .222 (: كربال) الصديق  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد الصديق كربال عنوانه)ا))

خريبكة) بوأنيبة  54الطاشرجن 

25222)خريبكة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد الصديق كربال عنوانه)ا))

خريبكة) بوأنيبة  54الطاشرجن 

25222)خريبكة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

22)سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)622.

772I
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IMP COLOR FIRST

IMP COLOR FIRST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

IMP COLOR FIRST

 LOT 108 ZONE(INUSTRIELLE

 MOULAY RACHID

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMP COLOR FIRST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28  

املنطقة الصناعية حي موالي رشيد - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

524362

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 IMP (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COLOR FIRST

الطباعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

جالخشب) الفينيل  عل4  الصناعية 

قابلة) أخرى  ماسة  جأي  جالزأاج 

للطباعة)؛

اإلعالن عن طريق الكائن.

مواس إعالنية جأسجات)؛

هدايا الشركات.

مندوأات سعائية.

إضفاء)الطابع الشخ�شي جالنقش)

جطباعة الشاشة جالتطريز)؛

مالبس الع ل جاملهنية)؛

الطباعة الرق ية.

الالفتة اإلعالنية)،)العرض)،)نقاط)

البيع)،)تغليف الديارة)؛

ملصق نقل الطباعة)؛

االستي2اس_)التصدير

الع ليات) أ يع  (، أعم) جبصورة 

املنقولة) أج  الصناعية  أج  التجارية 

بشكل) املتعلقة  جاملالية  العقارية  أج 

مباشر أج غي2 مباشر بغرض الشركة)

تحقيقها) تعزيز  شأنها  من  التي 

جتطويرها..

  28 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

املنطقة الصناعية حي موالي رشيد)-)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

بقي ة) (522 (: الديد كريم شاجي)

52.222)سرهم.

الديدة غيثة شاجي):)522)بقي ة)

52.222)سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شاجي  كريم  الديد 

زنقة مضيق أبل طارق فيال صوفيا)

البيضاء) الدار  (22222 الذئاب) عين 

املغرب.

عنوانه)ا)) شاجي  غيثة  الديدة 

زنقة مضيق أبل طارق فيال صوفيا)

البيضاء) الدار  (22222 الذئاب) عين 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد كريم شاجي عنوانه)ا))زنقة)

مضيق أبل طارق فيال صوفيا عين)

الذئاب)22222)الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) شاجي  غيثة  الديدة 

زنقة مضيق أبل طارق فيال صوفيا)

البيضاء) الدار  (2222 الذئاب) عين 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)-.

77 I

cofiber(sarl

BKP IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

cofiber(sarl
 rue(chouhada(berkane ، , 7

60300، berkane(maroc
BKP IMMO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 2 ، 
تجزئة البداتين - 63252 الدعيدية 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5533

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) (6. 82.222«
 6.282.222« إ 4) سرهم«) ( 22.222«
مقاصة) إأراء) (: طريق) عن  سرهم«)
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج)

املدتحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 6/222 7.

772I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

S.A.M. NETOYAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

S.A.M. NETOYAGE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 224 
تجزئة سيار ليداسفة الطبق 3 

شقة 6  ليداسفة - 22422 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.378242

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
22)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها) (S.A.M. NETOYAGE
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي)224)تجزئة سيار ليداسفة)
(- ليداسفة) ( 6 شقة) (3 الطبق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22422

ل):)حل الشركة.
 224 ب) التصفية  مقر  حدس  ج 
3)شقة) تجزئة سيار ليداسفة الطبق)
6 )ليداسفة)-)22422)الدار البيضاء)

املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))سارة بلهرم ج عنوانه)ا))
22422)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج) بلهرم  مصطفى  الديد)ة))
عنوانه)ا))الدار البيضاء)22422)الدار)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
العقوس) تبليغ  محل  ج   املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)455 82.

773I

NEOEXPERT CONSULTING

أوبين فاليرز
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

أجبين فاليرز شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة اممي2 
موالي عبد هللا ج زنقة النخلة ع ارة 
  ط 4 ش 7 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5252 3

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

أجبين) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

فاليرز.

غرض الشركة بإيجاز):)مهندس في)

اإلعالميات.
عنوان املقر االأت اعي):)زنقة اممي2)

موالي عبد هللا ج زنقة النخلة ع ارة)

 )ط)4)ش)7)-)22222)الدار البيضاء)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 82 (: الراط) كريدطوف  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (22 (: الديدة مريم حدني)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الراط) كريدطوف  الديد 
بالنكفور) كورن  زنقة  (4 عنوانه)ا))

33222)بالنكفور فرندا.

عنوانه)ا)) حدني  مريم  الديدة 
 33222 بالنكفور) كورن  زنقة  (4

بالنكفور فرندا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الراط) كريدطوف  الديد 
بالنكفور) كورن  زنقة  (4 عنوانه)ا))

33222)بالنكفور فرندا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823532.

774I

cofiber(sarl

BKP IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام امسا�شي للشركة

cofiber(sarl
 rue(chouhada(berkane ، , 7

60300، berkane(maroc
BKP IMMO »شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
2 ، تجزئة البداتين - 63252 

الدعيدية املغرب.
»مالءمة النظام امسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5533
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)نون29) 222
امسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
  22.222 من) الشركة  رأس ال  رفع 
ذلك) ج  سرهم  (6.282.222 إ 4) سرهم 
من) أديدة  حصة  بإصدار822. 6)
الواحدة) للحصة  سرهم  ( 22 قي ة)
ذلك) ج  بأك لها  سدست  ج  اكتتبت 
ب عاسلتها مع سيون أارية ج مدتحقة)
بل هدي) الوحيد  الشريك  حوزة  في 

كريم.
(»7« ج) (»6« تغي2 إثر ذلك الفصل)

من القانون امسا�شي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (28 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 6/222 7.

775I

THALAL CONSULTANTS

S DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 S DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي كم 4.5 
تيت مليل ، طريق سيدي الحاج 
- الدار البيضاء - 26622 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 2547

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
 SOCIETE )ة)) الديد) تفويت 
حصة) (PACK POWER 222
حصة) (222 أصل) من  اأت اعية 
الخ ي2ي) مريم  )ة)) الديد) لفائدة 

بتاريخ)22)سأن29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822876.
776I

COMPTAFFAIRES

AL MASSA DE SALE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

AL MASSA DE SALE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 224 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
رقم 2 - 28822 املح دية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28767
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»322.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (422.222« إ 4) سرهم«)

سيون) مع  مقاصة  إأراء) (: طريق)

الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2568.

777I

الفا�شي حدناء

RIF-SOLUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الفا�شي حدناء

27 زنقة انفا الحدي ة ، 32222، 

الحدي ة املغرب

RIF-SOLUTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الثاني سائرة بني جرياغل النكور - 

32222 الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

355 

 28 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

RIF- (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOLUTION

غرض الشركة بإيجاز):)التشجي2 ج)

صيانة املناطق الخضراء

اشغال) ج  الحرة  لالع ال  مقاجلة 

البناء.

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- النكور) جرياغل  بني  سائرة  الثاني 

32222)الحدي ة املغرب.
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أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديدة املوساجي شفية)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

شفية) املوساجي  الديدة 
 32222 النكور) سجارمنوذ  عنوانه)ا))

الحدي ة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
شفية) املوساجي  الديدة 
 32222 النكور) سجارمنوذ  عنوانه)ا))

الحدي ة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحدي ة بتاريخ)22)نون29)

 222)تحت رقم)-.
778I

االستاسة الوزاني الشاهدي

ربيع االول
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستاسة الوزاني الشاهدي
فاس شارع فرحة حشاس اقامة 

 fes(av(farhat 2 فرحة حشاس شقة
 hachad(rce(farhat(hachad،

32222، فاس املغرب
ربيع االجل شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

رياض الياس ين طريق عين الشقف 
فيال رقم 2  الطابق االر�شي. - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7256 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
ربيع) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

االجل).
مقاجلة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
.promotion(immobilière(عقارية

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رياض الياس ين طريق عين الشقف)
(- االر�شي.) الطابق  ( 2 رقم) فيال 

32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد مح د ربيع كال ي كرسجسي)
رياض) تجزئة  عنوانه)ا)) حدني 
فيال) الشقف  عين  طريق  الياس ين 

رقم)2  32222)فاس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د ربيع كال ي كرسجسي)
رياض) تجزئة  عنوانه)ا)) حدني 
فيال) الشقف  عين  طريق  الياس ين 

رقم)2  32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)-)تحت رقم)-.

772I

STE LINA COF SARL

 FAN** شركة فان زون
**ZONE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

STE FAN ZONE SARL
 N°243 HAY(ADARISSA(FES ،

30000، FES(MAROC
 **FAN ZONE** شركة فان زجن

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 243 
حي امسارسة فاس - 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5 253

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)أكتوبر) 222)تقرر حل)

(**FAN ZONE** زجن) فان  شركة 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

حي) (243 رقم) اإلأت اعي  مقرها 

امسارسة فاس)-)32222)فاس املغرب)

نتيجة لنتيجة عدم التوفيق في انجاز)

املشرجع..

ج عين:

الديد)ة))مح د ملو ي ج عنوانه)ا))
22)حي االمي2 طريق عين) رقم) زنقة) )

املغرب) فاس  (32222 الشقف)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

 243 نون29) 222)جفي رقم) بتاريخ) 2)

فاس) (32222 (- فاس) امسارسة  حي 

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)23)نون29) 222 

تحت رقم) 5282/222.

782I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

LA REGIONAL DES EAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc

 LA REGIONAL DES EAUX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 26 

الطابق 4 مكتب اإلقامة أطلس رقم 

75 بولفار الحدي ة أطلس فاس 

32222 فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42  7
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) غشت) 222) ( 6 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) ( .222.222«
  .522.222« إ 4) سرهم«) (522.222«
القي ة) رفع  (: طريق) عن  سرهم«)

اإلس ية لألسهم املوأوسة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)4452.
78 I

مكتب محاسبة

CAFE OGNAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
ع ارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
CAFE OGNAN شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الواس الح ر رقم 23  ب - 52222 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 54 2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 CAFE (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. OGNAN
صانع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القهوة.
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 52222 (- ب) ( 23 الح ر رقم) الواس 

الرشيدية املغرب.
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أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: بوستة) فوزية  الديدة 

حصة بقي ة)52.222)سرهم للحصة).

 522 (: الصبعي) اسية  الديدة 

حصة بقي ة)52.222)سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوستة  فوزية  الديدة 
املدي2ة) حي  ( 2 رقم) الزنقة) 2)

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب.

الديدة اسية الصبعي عنوانه)ا))
املدي2ة) حي  ( 2 رقم) الزنقة) 2)

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بوستة  فوزية  الديدة 
املدي2ة) حي  ( 2 رقم) الزنقة) 2)

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب

الديدة اسية الصبعي عنوانه)ا))
املدي2ة) حي  ( 2 رقم) الزنقة) 2)

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)6 )نون29)

 222)تحت رقم) 2364/222.

782I

trainning(office(and(accounting(advice

IT-CHALLANGE ONE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

IT-CHALLANGE(ONE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 شارع 

  الطابق 2 الشقة 3 طريق الخي2 

ال29نو�شي - 22622 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 5
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
IT- (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHALLANGE ONE
سراسة ج) (: غرض الشركة بإيجاز)

تطوير تكنولوأيا املعلومات؛)
بشأن) جاملشورة  املداعدة 

تكنولوأيا املعلومات)؛
مراأعة الحدابات؛)

التكوين؛
تكنولوأيا) مجال  في  اممن 

املعلومات؛
تطوير التطبيقات؛

منتجات) أ يع  جبيع  شراء)
املعلومات جكذلك أ يع) تكنولوأيا 
منتج تقنيات املعلومات جاالتصاالت)

الجديدة؛
سراسات جإنجاز املشاريع)؛

االستحواذ عل4 حصة في أي شركة)
أج) إنشاؤها  تم  شركات  مج وعة  أج 

التي سيتم إنشاؤها)؛
جع وما أ يع الع ليات التجارية)
ج الصناعية،)املنقولة ج غي2 املنقولة ج)
املالية املتعلقة بصفة مباشرة أج غي2)

مباشرة باملجاالت الدالفة الذكر.
45)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
الخي2) طريق  (3 الشقة) (2 الطابق) ( 
البيضاء) الدار  (22622 (- ال29نو�شي)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (252 (: الديد رشيد مغني)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديدة جفاء)ساهري):)752)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مغني  رشيد  الديد 
  5 58)شقة) إقامة فال الهناء)ع ارة)
 22822 الدبع) عين  الوحدة  طريق 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) ساهري  جفاء) الديدة 
زنقة أبو القاسم الزهراجي سرج ا ط)
الدار) (22822 توين) إقامة  (6 ش) (2

البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) مغني  رشيد  الديد 
  5 58)شقة) إقامة فال الهناء)ع ارة)
 22822 الدبع) عين  الوحدة  طريق 

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)-.
783I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

BTP SAISS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc
BTP SAISS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 4 

بناء 8 شقة   حي امندلس شارع ابن 
الخطيب فاس 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52725
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) يوليوز) 222) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
حجوبي) حياة  )ة)) الديد) تفويت 
حصة اأت اعية من أصل) ( 8.752
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  (25.222
مح د حدفي بتاريخ)25)يوليوز) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

غشت) ( 2 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)3775.

784I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

OUAJIH LOGISTIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE(L.A-CONSEIL(ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

OUAJIH LOGISTIQUE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  3 زنقة 

مارتي2 عبد الدالم بن مح د مكتب 
رقم 2 فال فلوري اقامة رياض 

الزيتون - 4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6 822

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OUAJIH LOGISTIQUE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ج) الوطني  الصعيد  عل4  البضائع 

الدج ي)-)نقل املدتخدمين.
زنقة) (3 (: عنوان املقر االأت اعي)

مارتي2 عبد الدالم بن مح د مكتب)
رياض) اقامة  فلوري  فال  (2 رقم)

الزيتون)-)4222 )القنيطرة املغرب.
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أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: جأيه) اكرام  الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) جأيه  اكرام  الديدة 
 3 32)ب طابق) 3)ع ارة) مركب االمل)

رقم)7 22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) جأيه  اكرام  الديدة 
 3 32)ب طابق) 3)ع ارة) مركب االمل)

رقم)7 22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 
رقم) تحت  غشت) 222) (  

.222   2 222257
785I

louardi(compta

AICHA LILBINAE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi(compta
رقم 26 زنقة عباس املدعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
32222، فاس املغرب

AICHA LILBINAE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 42 مكرر 

بلوك ب حي زجاغة العليا فاس - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62762

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 AICHA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.LILBINAE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االأت اعي):)42)مكرر)
(- فاس) العليا  زجاغة  حي  ب  بلوك 

32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: مح د) شنيطة  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مح د  شنيطة  الديد 
مكرر بلوك ب حي زجاغة العليا) (42

فاس)32222)فاس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) مح د  شنيطة  الديد 
مكرر بلوك ب حي زجاغة العليا) (42

فاس)32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (27 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)4436.
786I

VUE D’EXPERTS

PHARMA FIRST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
PHARMA FIRST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 22 
٬ زنقة إبن حبيب املعاريف - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22725 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تحويل)

املقر االأت اعي الحا ي للشركة من)»)

الرقم)22 ٬)زنقة إبن حبيب املعاريف)

إ 4) املغرب«) الدارالبيضاء) (22322 (-

 ٬ امر�شي) الطابق  راسين  »7 زنقة 

 22322 (- إقامة اإلليزي فال فلوري)

الدارالبيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823822.

787I

PROCOMED

HVN-TECHNOLOGIES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

PROCOMED

شارع ج ي العهد اءقامة سار الفرح 3 

رقم -64 طنجة- ، 22222، طنجة 

املغرب

HVN-TECHNOLOGIES شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 

الحرة للصاسرات قطعة أرض رقم 

 m01 24 محلA3 24 حظي2ة رقمA

22222 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2646

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) شتن29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

فانيدا) )ة)) الديد) تفويت 

حصة) ( 7 صوفيا بورغيس بيباأيم)

اأت اعية من أصل)52)حصة لفائدة)

 22 بتاريخ) عليلو  راميا  )ة)) الديد)

شتن29) 222.

ميغيل) هوغو  )ة)) الديد) تفويت 

حصة) ( 7 بيباأيم) بورغيس 

اأت اعية من أصل)52)حصة لفائدة)

صي2خيو خو�شي كوجيلو) )ة)) الديد)

ريبيي2ج بتاريخ)22)شتن29) 222.

نويل انطونيو) )ة)) تفويت الديد)

حصة) ( 6 بيباأيم) بورغيس 

اأت اعية من أصل)52)حصة لفائدة)

في2يي2ا) في2ناندج  فاسكو  )ة)) الديد)

سانتوس بتاريخ)22)شتن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248574.

788I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE RIDNOR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة س ي2ة تاجنات 

34222 املغرب تاجنات، 34222، 

تاجنات املغرب

STE RIDNOR SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع    

يناير احجر سريان تاجنات - 34222 

تاجنات املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.545

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (22 8 يونيو) (25 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»422.222)سرهم«)أي من)»22.222  

عن) سرهم«) (522.222« إ 4) سرهم«)

أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) بتاجنات  االبتدائية 

 222)تحت رقم)235.

782I
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PROCOMED

IS GROUP

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PROCOMED

شارع ج ي العهد اءقامة سار الفرح 3 

رقم -64 طنجة- ، 22222، طنجة 

املغرب

IS GROUP شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : املنطقة 

الحرة للصاسرات قطعة أرض رقم 

2 حظي2ة رقم 3 - 22222 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.82 3

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)26)يوليوز) 222)تقرر حل)

مدؤجلية) ذات  شركة  (IS GROUP

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

جعنوان) سرهم  (62.222 رأس الها)

الحرة) املنطقة  اإلأت اعي  مقرها 

للصاسرات قطعة أرض رقم)2)حظي2ة)

رقم)3)-)22222)طنجة املغرب نتيجة)

لتصفية.

ج عين:

كراسكو) لوبيز  اينيكو  الديد)ة))

املنطقة الحرة) رجسريكيز ج عنوانه)ا))

للصاسرات قطعة أرض رقم)2)حظي2ة)

رقم)3 22222)طنجة املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

26)يوليوز) 222)جفي املنطقة) بتاريخ)

 2 الحرة للصاسرات قطعة أرض رقم)

حظي2ة رقم)3)-)22222)طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)38 226.

722I

CANOCAF SARL

ATMACOMEX

إعالن متعدس القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

ATMACOMEX »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: : بوشي2ا 

جهدانة بني انصار - - الناظور الغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2365

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

الحـصص) تفـويت  عل4  املصاسقة 

 25 بتاريخ) املقررة  االأت ـاعـية 

عث ان) الديد  بين  نوف 29 222)

سعيد) الديد  ج  أهة،) من  اهري،)

الوالع من أهة أخرى

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعيين مديي2 أديد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

الذي ينص عل4) (:7 ج) (6 بند رقم)

 522( الوالع) سعيد  الديد  مايلي:)

حصة))

عل4) ينص  الذي  (: 4 رقم) بند 

الوالع) سعيد  الديد  تعيين  مايلي:)

ك دي2 جحيد للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم) 456.

72 I

CANOCAF SARL

ADMINOX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

ADMINOX شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

املدي2ة زنقة 4   رقم 3  الطابق 

امجل أجالس ابراهيم - 62222 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6382

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)نون29) 222)ت ت إضافة)

إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

-)استي2اس الفحم الخشبي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم)4552.

722I

best(control(and(consulting(sarl

FLORENCE MEKNES
إعالن متعدس القرارات

best(control(and(consulting(sarl

 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

FLORENCE MEKNES »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 

 LOTISSEMENT MARJANE II B,

 LOT(N°IMZ 8, RTE(AGOURAI -

52222 مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24422

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

22)سأن29) 222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
مايلي:)هبة حصص من الديد حجوي)

االندة) جهبة  حصة  (522 مح د)

حجوي اكرام)752)حصة مامج وعه)

252 حصة للديد حجوي ح زة

عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 

عاسل) حجوي  الديد  تعين  مايلي:)

مدي2 جحيد للشركة

عل4) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 

االسا�شي) النضام  تحين  مايلي:)

للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) بند 
مايلي:)هبة حصص من الديد حجوي)

االندة) جهبة  حصة  (522 مح د)

حجوي اكرام)752)حصة مامج وعه)

252 حصة للديد حجوي ح زة

عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) بند 

عاسل) حجوي  الديد  تعين  مايلي:)

مدي2 جحيد للشركة

بند رقم)23:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحين النضام االسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5322.

723I

CANOCAF SARL

COMPTOIR SELOUANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

COMPTOIR SELOUANE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها االأت اعي الطريق 
الرئيدية رقم 32 العرجي قبالة 

صوناصيد - 62722 الناظور املغرب 
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2254 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
-)نقل البضائع للغي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم)4562.

724I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE JAWHARAT TAOUNATE
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة س ي2ة تاجنات 
34222 املغرب تاجنات، 34222، 

تاجنات املغرب
 STE JAWHARAT TAOUNATE

SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بني جليد 
املركز تاجنات - 34222 تاجنات 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 68 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) أكتوبر) 222) ( 5 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
مهدي القلوبي) )ة)) تفويت الديد)
522)حصة اأت اعية من أصل)522 
عبدالنبي) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

الحجام بتاريخ)4 )أكتوبر) 222.
تفويت الديد))ة))هشام بونعاس)
522)حصة اأت اعية من أصل)522 
رضا قلوبي) )ة)) حصة لفائدة الديد)

بتاريخ)5 )أكتوبر) 222.

الفتاح) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  (522 بونعاس)
)ة)) حصة لفائدة الديد) (522 أصل)
رضا قلوبي بتاريخ)5 )أكتوبر) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون29) (24 بتاريخ) بتاجنات  االبتدائية 

 222)تحت رقم)572.
725I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

VIANDE MOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
VIANDE MOD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 

شارع املقاجمة - 73222 الداحلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2222 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. VIANDE MOD
غرض الشركة بإيجاز):)توزيع جبيع)

أ يع املنتجات الغذائية.
الغذائية) البقالة  منتجات 
الطازأة) جالخضرجات  جالفواكه 
جالدأاج) جاللحوم  املعلبة  جاملجففة 
الطازأة) جامس اك  جالبيض 

جاملج دة.
عنوان املقر االأت اعي):)حي املطار)
الداحلة) (73222 (- املقاجمة) شارع 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

622)حصة) (: الديد ساجس الهنيني)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 422 (: الديد املصطفى حفيض)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الهنيني  ساجس  الديد 
حي املطار شارع املقاجمة رقم)  222 

73222)الداخلة املغرب.
حفيض) املصطفى  الديد 
عنوانه)ا))حي املدي2ة)22)شارع اح د)
الداخلة) (73222   2 الرقم) بالفريج 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الهنيني  ساجس  الديد 
حي املطار شارع املقاجمة رقم)  222 

73222)الداخلة املغرب
حفيض) املصطفى  الديد 
عنوانه)ا))حي املدي2ة)22)شارع اح د)
الداخلة) (73222   2 الرقم) بالفريج 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)282 .
726I

trainning(office(and(accounting(advice

ATLANMED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام امسا�شي للشركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
ATLANMED »شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
بوركون زنقة أعفر ابن حبيب اقامة 

املشرق 2 الطابق االجل رقم 3 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام امسا�شي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.262643

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5 )نون29) 222

امسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون:)96-5 

الصاسرعن الطهي2 الشريف رقم)97-1 

-49)بتاريخ)5)شوال)7 4 )املوافق ل)

3 )ف29اير)227 .

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822822.

727I

Annonce

TACOS ANFA CITY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Annonce

إقامة الصفا 225 الطابق 2 شقة 

2  حي منضرجنا عين الشق البيضاء 

، 22462، الدار البيضاء املغرب

TACOS ANFA CITY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2  زنقة 

الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 22 22 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52385 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 TACOS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.ANFA CITY
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غرض الشركة بإيجاز):)-)مج وعة)
التقاليد) الخدمات ذات  جاسعة من 
العظي ة املخصصة لتشغيل املقهى)
محل) (/ الشاي) غرفة  (/ املطعم) (/
(، جاملخابز) املعجنات  (/ كريم) اآليس 
(، /)االستقبال) متعهد تقديم الطعام)
جإسارة) )تشغيل  الذاتية) الخدمة  مع 
جالوأبات) جاملقاهي  الحفالت  جتأأي2 

الدريعة)))؛
جتدويق) جتصدير  -استي2اس 
نطاقات كاملة جمتنوعة لج يع مواس)
بشكل) التجارة  ؛) جاملطاعم) املطاعم 
جتوزيع) جت ثيل  جبيع  شراء) (، عام)
جالدلع) املنتجات  أ يع  جتصنيع 
جاإلمداسات جامللحقات املتعلقة بأحد)

امشياء)املحدسة)؛
املنتجات) أ يع  جبيع  شراء) (-

الغذائية)؛
بشكل) (، االستحواذ عل4 حصة) (-
أ يع) في  (، مباشر) غي2  أج  مباشر 
جالتجارية.) الصناعية  الشركات 
من) الع ليات  أ يع  (، أعم) جبشكل 
(، قانونية) أج  (، )اقتصاسية) نوع:) أي 
(، أج صناعية) (، أج تجارية) (، أج مالية)
(، أج عقارية)) (، أج منقولة) (، أج مدنية)
مباشر) غي2  أج  مباشر  بشكل  تتعلق 
تدهل) قد  جالتي  الرئي�شي  بالهدف 

توسعها جتطوير الشركة..
زنقة) ( 2 (: عنوان املقر االأت اعي)
الحرية طابق)3)شقة رقم)5)-)22 22 

الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد مح د مبارك):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 252 (: الديد عبد الهاسي مبارك)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 252 (: رزكاني) أ يلة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مبارك  مح د  الديد 
 22222 ش2  ط) ) انفا  26 شارع 

الدار البيضاء)املغرب.

مبارك) الهاسي  عبد  الديد 
املومن) عبد  شارع  (432 عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  (22222 رياض) اقامة 

املغرب.
الديدة أ يلة رزكاني عنوانه)ا))
 22222  42 رقم) (42 حي الفرح زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) مبارك  مح د  الديد 
 22222 ش2  ط) ) انفا  26 شارع 

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)42227.

728I

trainning(office(and(accounting(advice

ATLANMED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
ATLANMED شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب اقامة 
املشرق 2 الطابق االجل رقم 3 - 

22242 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.262643

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))الحلبي)

غزالن ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822822.

722I

ائت انية حكيم الرأواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 SOFTMEDIA شركة
MARKETING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ائت انية حكيم الرأواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع مح د الزرقطوني سرب   رقم 
6  حي الدالم جيدالن مكناس ، 

52282، مكناس املغرب
 SOFTMEDIA MARKETING شركة

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 
اللة ياقوت زاجية مصطفى معاني 
الطابق   رقم 56 الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52272 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (27
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. SOFTMEDIA MARKETING
غرض الشركة بإيجاز):)االشهار.

عنوان املقر االأت اعي):) 6)شارع)
معاني) مصطفى  زاجية  ياقوت  اللة 
(- البيضاء) الدار  (56 رقم) الطابق) )

22222)الدار البيضاء)املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (334 (: الديد ياسين بايزج)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد مح د خريفة):)333)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 333 (: الديد عبد الخالق توفيق)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد ياسين بايزج عنوانه)ا))رقم)
االس اعيلية) رياض  الطابق) ) (226
مكناس) (52222 مكناس) اج  الشطر 

املغرب).
عنوانه)ا)) خريفة  مح د  الديد 
البطيوي) باب  (6 مرأان) ( 27 رقم)

مكناس)52222)مكناس املغرب).
توفيق) الخالق  عبد  الديد 
املصل4)   تجزئة  (5 رقم) عنوانه)ا))

مكناس)52222)مكناس املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ياسين بايزج عنوانه)ا))رقم)
االس اعيلية) رياض  الطابق) ) (226
مكناس) (52222 مكناس) اج  الشطر 

املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)3 326.

822I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ILTRAY TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
ILTRAY TRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 
22 شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 

57 - 73222 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2582

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) (22 8 يناير) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):



25547 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

الحدين جاسو) )ة)) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (322
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
ابراهيم جاسو بتاريخ)28)يناير)8 22.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

يناير)8 22)تحت رقم)37.
82 I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ILTRAY TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
ILTRAY TRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 
22 شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 

57 - 73222 الداخلة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2582

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) (22 8 يناير) (28 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»222.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) ( .222.222« إ 4) سرهم«)
أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

يناير)8 22)تحت رقم)37.
822I

best(control(and(consulting(sarl

PHYTO HAJ KADDOUR
إعالن متعدس القرارات

best(control(and(consulting(sarl
 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc

PHYTO HAJ KADDOUR »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 5 

تعاجنية الخي2ات سيدي سلي ان 

مول الكيفان رقم 5 تعاجنية الخي2ات 

سيدي سلي ان مول الكيفان 

52222 مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48327

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 

تفويت حصص الديد سعيد) مايلي:)

تا�شي ا 4 الديد لوكيلي عبدالدالم)

عل4) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 

القانوني) الشكل  يحويل  مايلي:)

املدؤجلية) ذات  شركة  من  للشركة 

ا 4 شركة ذات املدؤجلية) املحدجسة 

املحدجسة سات الشريك الوحيد

عل4) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 

االسا�شي) النضام  تحين  مايلي:)

للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) بند 

تفويت حصص الديد سعيد) مايلي:)

تا�شي ا 4 الديد لوكيلي عبدالدالم)

بند رقم)22:)الذي ينص عل4 مايلي:)

يحويل الشكل القانوني للشركة من)

ا 4) شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة سات)

الشريك الوحيد

بند رقم)23:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحين النضام االسا�شي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 532.

823I

ste(cofiguer(sarl

STE REGA TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

STE REGA TRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

تافياللت رقم 72  تجزئة بخوشة 
أرسيف - 22 35 أرسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.465
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
شركة ذات) (STE REGA TRAVAUX
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  2.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع)
بخوشة) تجزئة  ( 72 رقم) تافياللت 
22 35)أرسيف املغرب) (- أرسيف)

نتيجة للم تحقق الهدف الربحي.
ج عين:

ج) مح د  شعباني  الديد)ة))
أرسيف) الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا))
ك صفي) املغرب  أرسيف  (35 22

)ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
شارع) جفي  نون29) 222) (22 بتاريخ)
بخوشة) تجزئة  ( 72 رقم) تافياللت 
أرسيف)-)22 35)أرسيف املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)3   .
824I

FIDUCIARE COMPTABLITE

سميحة كونت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIARE COMPTABLITE

سوق امربعاء الغرب ، 4322 ، 
سوق امربعاء الغرب املغرب

س يحة كونت شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
املكارزة قياسة سيدي بوبكر الحاج 

سوق االربعاء الغرب - 4322  سوق 
امربعاء الغرب املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27277
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (32 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))قدجر القيدومي)
522)حصة اأت اعية من أصل)522 
حصة لفائدة الديد))ة))مح د حولد)

بتاريخ)32)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
الغرب) االربعاء) بدوق  االبتدائية 
رقم) تحت  سأن29) 222) ( 3 بتاريخ)

.476/222 
825I

FISCALEX MAROC

WEBS 965
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
WEBS 265 شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي 8 شارع 
عبد الكريم الخطابي اقامة أنان 
الطابق 3 رقم 6 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2228 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)نون29) 222)ت ت إضافة)
إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25548

جاستي2اس) الزراعي  التشغيل 
جتصدير أي منتج زراعي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32656 .

826I

THALAL CONSULTANTS

PRITZKER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PRITZKER شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر شار 
باغ أنان ابياط النخيل مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22357

  5 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  شتن29) 222)
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PRITZKER
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)
تنظيم) إ 4  تهدف  التي  الدياحية 
البيوت) ساخل  الدياحية  املداكن 
مداكن) شكل  عل4  التقليدية 

سياحية..
عنوان املقر االأت اعي):)قصر شار)
(- مراكش) النخيل  ابياط  أنان  باغ 

42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

(-
 HOLDING( OPEN( : الشركة)

222 )بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
 HOLDING OPEN الشركة)
عنوانه)ا))قصر شار باغ أنان ابياط)
مراكش) (42222 مراكش) النخيل 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 Rodrigues( Eric( alain الديد)
 Route( de عنوانه)ا)) (pierre
 trouville( Manoir( Saint( Georges,

14130(Coudray-Rabut-(France
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 6 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22563 .
827I

THALAL CONSULTANTS

MALISA IMMO
إعالن متعدس القرارات

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MALISA IMMO »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 

 Residence(Eden(Park(Bloc 16
 Appartement 59 Hay(Agdal
Marrakech - 40000 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  45 7

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)أكتوبر) 222)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

ذات) شركة  إ 4  الوحيد  الشريك 

مدؤجلية محدجسة

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املوافقة عل4 التوزيع الجديد لرأس)

املال

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الشركاء) أ يع  عل4  امرباح  توزيع 

أسهً ا) ي تلكون  الذين  أج  املنتفعين 

في ملكية كاملة ب ا يتناسب مع عدس)

امسهم امل لوكة لكل منهم

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

عل4) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

ت تلك الديدة سلمى املنجرة) مايلي:)

الدعدي)334)سهم في ملكية عارية)/)

ت تلك الديدة عليا املنجرة الدعدي)

ي تلك) (/ عارية) ملكية  سهم  (333

سهً ا) (333 الدعدي) املنجرة  أح د 

الديد عاسل املنجرة) (/ ملكية عارية)

حق) سهم  بألف  احتفظ  الدعدي 

االنتفاع

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22522 .

828I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

ماغوك باكيج
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ماغوك باكيج شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 4  
القطعة  2 الوحدة 4 محل رقم 

 2 طنجة منطقة الحرة للتصدير 
22 22 طنجة املغرب - 22 22 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.   263

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)22)أكتوبر) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 4 الوحدة) القطعة) 2) ( 4 »تجزئة)
الحرة) منطقة  طنجة  رقم) 2) محل 
(- املغرب) طنجة  (22 22 للتصدير)
22 22)طنجة املغرب«)إ 4)»«املنطقة)
بوخالف) (- الصناعية الحرة بطنجة)
 24 بلوك) (، (24A3 رقم) القطعة  (،
(- بالطابق امجل«) ب مكتب رقم)  )

22 22)طنجة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) بتاريخ)  ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)247824.
822I

ACCOUNTING(&(BUSINESS(CENTER

NOVA OFFICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD(MOHAMED(V(ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
NOVA OFFICE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 387 شارع 
مح د الخامس الطابق 7 رقم 2  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 62 7

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (NOVA OFFICE
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مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي)387)شارع مح د الخامس)
الدار) (22222 (- ( 2 رقم) (7 الطابق)
انعدام) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

االرباح.
ج حدس مقر التصفية ب)387)شارع)
  2 رقم) (7 الطابق) الخامس  مح د 
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.)
ج عين:

ج) معطوش  عديل  الديد)ة))
  8 8)رقم) ام الضهر بلوك) عنوانه)ا))
23222)بني مالل املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)25 823.
8 2I

ACCOUNTING(&(BUSINESS(CENTER

NOVA BUILDING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD(MOHAMED(V(ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 NOVA BUILDING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 387 شارع 
مح د الخامس الطابق 7 رقم 2  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 6 85

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (NOVA BUILDING
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

اإلأت اعي)387)شارع مح د الخامس)
الدار) (22222 (- ( 2 رقم) (7 الطابق)
انعدام) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

االرباح.
 387 ب) التصفية  مقر  حدس  ج 
7)رقم) شارع مح د الخامس الطابق)

2 )-)22222)الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) معطوش  عديل  الديد)ة))
  8 8)رقم) ام الضهر بلوك) عنوانه)ا))
23222)بني مالل املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)23 823.
8  I

مكتب محاسبة

 MARRUECOS SEDUCTOR
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
ع ارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
 MARRUECOS SEDUCTOR SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي جسط 
املدينة الطاجس - 52222 الطاجس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5422

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MARRUECOS SEDUCTOR SARL

. AU
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرحالت الدياحية)
كراء)الخيام

ماؤى سياحي.
جسط) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الطاجس) (52222 (- الطاجس) املدينة 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
سيزانا) كونتينو  ميليا  الديدة 
  22 بقي ة) حصة  ( .222 (: نيليدا)

سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
سيزانا) كونتينو  ميليا  الديدة 
املدينة) جسط  عنوانه)ا)) نيليدا 

الطاجس)52222)الطاجس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
سيزانا) كونتينو  ميليا  الديدة 
املدينة) جسط  عنوانه)ا)) نيليدا 

الطاجس)52222)الطاجس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2522.
8 2I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

BELLAMINE LUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

BELLAMINE LUX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الفا�شي مج وعة إسكان 

ُع ران ع ارة س محل رقم   بالطابق 

االر�شي - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

726 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BELLAMINE LUX

(- مقهى) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مخ9زة)-)مطعم).

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

إسكان) مج وعة  الفا�شي  مح د 

ُع ران ع ارة س محل رقم) )بالطابق)

االر�شي)-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد بالمين امي2):)5.222)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد بالمين امي2 عنوانه)ا))8 )ر)

تجزئة حدائق البديع شقة)4)الطابق)

فاس) (32222 طريق عين الشقف) (2

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
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الديد بالمين امي2 عنوانه)ا))8 )ر)
تجزئة حدائق البديع شقة)4)الطابق)
فاس) (32222 طريق عين الشقف) (2

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5622/222.
8 3I

MARJANE HOLDING

VETIBAY
إعالن متعدس القرارات

MARJANE HOLDING
 LOT(MEDERSA(IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC

VETIBAY »شركة املداه ة«
جعنوان مقرها االأت اعي: سنت2 

 CT 1029 ك رسل مرأان عين شق
الدار البيضاء - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3223 3

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5 )يونيو) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
رفع رأس ال الشركة إ 4)22.328.222 
سرهم عن عن طريق إأراء)مقاصة مع)

سيون الشركة املحدسة ج املدتحقة
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
خفض رأس ال الشركة إ 4)322.222 

)بخدائر الشركة)
ً
سرهم معلال

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
اإلسارة) ملجلس  الصالحية  عطاء) إ 
جتعديل) الع لية  بهذه  القيام  قصد 

النظام امسا�شي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 322.222 الشركة) رأس ال  صبح  أ 
3222)سهم من فئة) سرهم مكون من)
22 )سرهم لدهم الواحد,)مرق ة من)
عند) بالكامل  محررة  ج  إ 32224) ( 

االكتتاب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)25 728.

8 4I

FIDUCIA-MID

 STE PROMOTEUR AL

MOTAHABOUN SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 28 الطابق االجل طريق مكناس 

مي الل ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت

 STE PROMOTEUR AL

MOTAHABOUN SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 زنقة 

الغازي - 54352 ميدلت املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3 )شتن29) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
ميدلت) (54352 (- الغازي) زنقة  (27«

بلوك/س) (27 »الع ارة) إ 4) املغرب«)

ماج )تجزئة الفجر)-)52252)مكناس)

املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

4 )أكتوبر) االبتدائية ب يدلت بتاريخ)

 222)تحت رقم)284.

8 5I

TY CONSULTING

HYUNDAI MAROC
إعالن متعدس القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

HYUNDAI MAROC »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
سيدي عبد الرح ان، إقامة ريو 
، عين الذئاب - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 2283 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
شركة) (، أدس) شركاء) عل4  املوافقة 
GLOBAL ENGINES)ذات مدؤجلية)
(، الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 
  22.222.222 قدره) مال  برأس 
شارع) في  مقرها  يتواأد  ج  (، سرهم)
(، إقامة ريو) (، سيدي عبد الرح ان)
جشركة) (، عين الذئاب الدارالبيضاء)
مدؤجلية) ذات  (GLOBAL FUNDS
(، الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 
برأس مال قدره)52.222.222)سرهم)،)
ج يتواأد مقرها في شارع سيدي عبد)
عين الذئاب) (، إقامة ريو) (، الرح ان)

الدارالبيضاء).
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
يقرر املداهم الوحيد تفويت)))ألف))
 BUGSHAN(222. )سهم من الشركة
MAROC SARL)،)امل ثلة عل4 النحو)
املشارك) مدي2ها  قبل  من  الواأب 
الديد عباسة ناصر الدين إ 4 الشركة)
 GLOBAL ENEGINES SARLAU
 (222( تدعون) ج  مئة  ب قدارتدعة 
 GLOBAL الشركة) جإ 4  سه ا 
ب قدارعشرة) (FUNDS SARLAU

)2 ))أسهم.
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
مدؤجلية) ذات  شركة  إ 4  الوحيد 

محدجسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

شكل القانوني لشركة
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

حصص الشركة

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

رأس مال الشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 2 824.

8 6I

FIGENOUV

AL BOUNYANE AL ASSIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

FIGENOUV

شارع النصر ع ارة 6  شقة 3 سيور 

الدالم ، 52252، مكناس املغرب

AL BOUNYANE AL ASSIL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 22  

ر النعيم 7 ىضقتهس متجر رقم   - 

52272 مكناس املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53577

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

مدي2 أديد للشركة الديد)ة))االشقر)

عبد الرح ان ك دي2 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5325.

8 7I

TY CONSULTING

 GLOBAL BRITISH MOTORS

- S.A.R.L A.U
إعالن متعدس القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

 GLOBAL(BRITISH(MOTORS -

S.A.R.L A.U »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«
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جعنوان مقرها االأت اعي: : شارع 
سيدي عبد الرح ان، إقامة ريو 
، عين الذئاب - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4532 7

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)أكتوبر) 222)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
شركة) (، أدس) شركاء) عل4  املوافقة 
GLOBAL ENGINES)ذات مدؤجلية)
(، الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 
  22.222.222 قدره) مال  برأس 
شارع) في  مقرها  يتواأد  ج  (، سرهم)
(، إقامة ريو) (، سيدي عبد الرح ان)
جشركة) (، عين الذئاب الدارالبيضاء)
مدؤجلية) ذات  (GLOBAL FUNDS
(، الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 
برأس مال قدره)52.222.222)سرهم)،)
ج يتواأد مقرها في شارع سيدي عبد)
عين الذئاب) (، إقامة ريو) (، الرح ان)

الدارالبيضاء.
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
)مئة) تفويت) الوحيد  املداهم  يقرر 
الشركة) من  سهم  ( 22.222 ألف))
(، (BUGSHAN MAROC SARL
من) الواأب  النحو  عل4  امل ثلة 
عباسة) الديد  املشارك  مدي2ها  قبل 
 GLOBAL الشركة) إ 4  الدين  ناصر 
ب قدارتدعة) (ENEGINES SARLAU
سه ا) ((22.222( ألف) تدعون  ج 
 GLOBAL FUNDS الشركة) جإ 4 
 ( .222( ب قدارألف) (SARLAU

سه ا.
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
مدؤجلية) ذات  شركة  إ 4  الوحيد 

محدجسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

شكل القانوني لشركة
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

حصص الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

رأس مال الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)22 824.
8 8I

FIGENOUV

AL BOUNYANE AL ASSIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 6  شقة 3 سيور 

الدالم ، 52252، مكناس املغرب
AL BOUNYANE AL ASSIL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 22  
ر النعيم 7 الن2أس متجر رقم   - 

52272 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53577

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
بنعيم) مح د  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
عبد) )ة)) الديد) لفائدة  حصة  (522
نون29) ( 2 بتاريخ) االشقر  الرح ان 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5325.
8 2I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

ABRAJ TIQA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

ABRAJ TIQA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 قطعة 
اريدطو شقة 4 الطابق 2 طريق 

اي وزار - 32222 فاس املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6226 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
28)سأن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))العربي)
االسري�شي ج الديد الحبيب االسري�شي)
جالديد محدن ازمي حدني ج الديد)
عبد الرحيم ازمي حدني ك دي2 آخر

تبعا إلقالة مدي2.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5627/222.
822I

FIGENOUV

BAKNET DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 6  شقة 3 سيور 

الدالم ، 52252، مكناس املغرب
BAKNET DISTRIBUTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي ع ارة 22  
تجزئة مرأان   الشطر   متجر رقم 

2 - 52252 مكناس املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5 557

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم حذف) نون29) 222) (26 املؤرخ في)
امنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحا ي):
التجارة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5327.
82 I

CASA MILA

CASA MILA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA MILA
3  زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 
طابق   رقم 8 املعاريف ، 22372، 

الدار البيضاء املغرب
CASA MILA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 
اح د املجاطي اقامة االلب طابق 
  رقم 8 املعاريف - 22372 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 CASA (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.MILA
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متعدسة امشغال.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االأت اعي)
طابق) االلب  اقامة  املجاطي  اح د 
الدار) (22372 (- املعاريف) (8 رقم) ( 

البيضاء)املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
ال29جكي) الحدن  موالي  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
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ال29جكي) الحدن  موالي  الديد 
عنوانه)ا))الرقم) 32)الشقة)2)تجزئة)
الورجس)2)بوزنيقة)22 3 )بن سلي ان)

املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
ال29جكي) الحدن  موالي  الديد 
 2 الشقة) الرقم) 32) عنوانه)ا))
بن) ( 3 22 بوزنيقة) (2 تجزئة الورجس)

سلي ان املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824276.

822I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ILTRAY TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
ILTRAY TRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 
22 شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 

57 - 73222 الداخلة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2582

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تحويل) (22 8 يناير) (28 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الرحيم) عبد  شارع  (22 املدي2ة) »حي 
الداخلة) (73222 (- (57 رقم) بوعبيد 
(- »حي الدالم رقم س3) إ 4) املغرب«)

73222)الداخلة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

يناير)8 22)تحت رقم)37.

823I

الرفاغي هولدينك

 ݣاردن اڤنتس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الرفاغي هولدينك
27  مكرر شارغ الحدن التاني 

الطابق    رقم الشقة 5   الدار 
البيضاء ، 2222 ، الدار البيضاء 

املغرب
 ݣارسن اڤنتس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  شارع 
ليبيا حي لبوسرجم الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525323
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
ݣارسن) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

اڤنتس).
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) سواء) القيام،) هو  الشركة  من 
إما لنفدها أج) املغرب أج في الخارج،)

نيابة عن الغي2 ب:
تنظيم جإسارة أ يع الفعاليات) (•
جاالأت اعات) جاملعارض  جاملظاهرات 

الوطنية جالدجلية.
جالدجرات) الندجات  تنظيم  (•

التدريبية.
•)تنظيم املؤت رات،

بج يع) القيام  أعم،) جبشكل 
الع ليات التي تداهم بشكل مباشر)
أج غي2 مباشر في تحقيق هدفها أج التي)

من املحت ل أن تعزز تن يته.
.عنوان املقر االأت اعي):)3 )شارع)
(- البيضاء) الدار  لبوسرجم  حي  ليبيا 

22222)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

هولدينغ) ريفاعي  الشركة 
بقي ة) حصة  (422 (: انفدتد نت)

22 )سرهم للحصة).
الديد اس اعيل خياطي حديني)
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (522 (:

للحصة.
(: الديدة حلي ة خياطي حديني)
22 )حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة)
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
هولدينغ) ريفاعي  الشركة 
مكرر) ( 27 عنوانه)ا)) انفدتد نت 
شارغ الحدن التاني الطابق)  )رقم)
البيضاء) الدار  (22222    5 الشقة)

املغرب.
الديد اس اعيل خياطي حديني)
عنوانه)ا))7)زنقة لبالب)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
حديني) خياطي  حلي ة  الديدة 
انفا) الفالح  تجزئة  (5 عنوانه)ا))

22222)الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد اس اعيل خياطي حديني)
عنوانه)ا))7)زنقة لبالب)22222)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82426.
824I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ILTRAY TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
ILTRAY TRAVAUX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 
22 شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 

57 - 73222 الداخلة املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2582

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تعيين) (22 8 يناير) (28 املؤرخ في)

مدي2 أديد للشركة الديد)ة))جاسو)

ابراهيم ك دي2 آخر

تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

يناير)8 22)تحت رقم)37.

825I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

ABRAJ TIQA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

ABRAJ TIQA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 قطعة 

اريدطو شقة 4 الطابق 2 طريق 

اي وزار - 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6226 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) سأن29) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

تفويت الديد))ة))العربي االسري�شي)

252)حصة اأت اعية من أصل)522 

حصة لفائدة الديد))ة))محدن ازمي)

حدني بتاريخ)28)سأن29) 222.

الحبيب) )ة)) الديد) تفويت 

حصة اأت اعية من) (252 االسري�شي)

)ة)) حصة لفائدة الديد) (522 أصل)

 28 عبد الرحيم ازمي حدني بتاريخ)

سأن29) 222.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5627/222.

826I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE H A B I TRAVAUX SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة س ي2ة تاجنات 

34222 املغرب تاجنات، 34222، 

تاجنات املغرب

 STE H A B I TRAVAUX SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي االمل 

شارع    يناير تاجنات - 34222 

تاجنات املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 447

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)

 STE H A B I TRAVAUX SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ)

جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي حي االمل شارع)   

يناير تاجنات)-)34222)تاجنات املغرب)

نتيجة ل-تأثي2 االزمة)

-)غياب رقم معامالت.

ج عين:

ج) اأدع  بوأ عة  الديد)ة))

يناير) شارع)  ) االمل  حي  عنوانه)ا))

املغرب) تاجنات  (34222 تاجنات)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

نون29) 222)جفي حي االمل) (23 بتاريخ)

 34222 (- تاجنات) يناير  شارع)  )

تاجنات املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 االبتدائية بتاجنات بتاريخ)

 222)تحت رقم) 33/2 .

827I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE AZIDI SNC
شركة التضامن

قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة س ي2ة تاجنات 
34222 املغرب تاجنات، 34222، 

تاجنات املغرب
STE AZIDI SNC شركة التضامن
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 

اح ي2ج بوهوسة تاجنات - 34222 
تاجنات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.24 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
التضامن) شركة  (STE AZIDI SNC
مبلغ رأس الها)2.222 )سرهم جعنوان)
اح ي2ج) سجار  اإلأت اعي  مقرها 
تاجنات) (34222 (- تاجنات) بوهوسة 

املغرب نتيجة ل-توا ي الخدائر.
-)عدم القدرة عل4 تدديد مختلف)

املصاريف.
ج عين:

الديد)ة))عزيز الكنوني ج عنوانه)ا))
 34222 سجار اح ي2ج بوهوسة تاجنات)

تاجنات املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
سجار) جفي  نون29) 222) (23 بتاريخ)
 34222 (- تاجنات) بوهوسة  اح ي2ج 

تاجنات املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 االبتدائية بتاجنات بتاريخ)

 222)تحت رقم) 32/2 .
828I

MARJANE HOLDING

TEXTIBAY
إعالن متعدس القرارات

MARJANE HOLDING
 LOT(MEDERSA(IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC

TEXTIBAY »شركة املداه ة«
جعنوان مقرها االأت اعي: سنت2 

ك رسل مرأان عين الشوق 
CT 222 - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.254 8 
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5 )يونيو) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
 6. 32.222 رفع رأس ال الشركة إ 4)
مع) مقاصة  إأراء) طريق  عن  سرهم 
ج) املقدار  املحدسة  الشركة  سيون 

املدتحقة
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
إ 4) الشركة  رأس ال  خفض  مايلي:)
بخدائر) معلال  سرهم  (3. 62. 22.

الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
اإلسارة) ملجلس  الصالحية  عطاء) إ 
جتعديل) الع لية  بهذه  القيام  قصد 

النظام امسا�شي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
 3. 62. 22 الشركة) رأس ال  أصبح 
من) سهم  من) 62. 3) مكون  سرهم 
فئة)22 )سرهم لدهم الواحد,)مرق ة)
بالكامل) ج محررة  إ 4 62. 3) من) )

عند االكتتاب.)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر) 222)تحت رقم) 72685.
822I

PREMIUM FINANCE

MSU TRADING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MSU TRADING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي باب الدور 
ع ارة ب رقم 2 العزجزية - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2   2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 MSU (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.TRADING
غرض الشركة بإيجاز):)استي2اس ج)

تصدير)/)إسارة الفناسق).
باب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- العزجزية) (2 رقم) ب  ع ارة  الدور 

42222)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد نابي مدمح وس جن):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
جن) مدمح وس  نابي  الديد 
عنوانه)ا))باب الدور ع ارة ب رقم)2 

العزجزية)42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
جن) مدمح وس  نابي  الديد 
عنوانه)ا))باب الدور ع ارة ب رقم)2 

العزجزية)42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32642 .

832I
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LK CONSULTING SARL

 ENTREPRISE DE
 CONSTRUCTION

MIDIMAR
إعالن متعدس القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 8  تطوان ، 

23222، تطوان املغرب
 ENTREPRISE DE

 CONSTRUCTION MIDIMAR
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

ام كلتوم رقم 82 مرتيل - - 23222 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7 2 
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)سأن29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
بيع الحصص من عز الدين امح دي)

ا 4 مح د امح دي
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

استقالة املدي2 عز الدين امح دي
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
مح د) للديد  التديي2  مدة  تجديد 

امح دي
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
الديد) بيد  املا ي  ج  البنكي  االمضاء)

مح د امح دي
قرار رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تغيي2 الشكل القانونيي ا 4 شركة ساة)

مدوجلية محدجسة بشريك جحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
الحصص بيد الديد مح د امح دي
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املدي2 مح د امح دي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)25 7.

83 I

 SOCIETE PHARMACEUTIQUE DE

REPARTITION

 SOCIETE
 PHARMACEUTIQUE DE

REPARTITION
شركة املداه ة

تغيي2 تد ية الشركة

 SOCIETE : هوية أج إسم الشركة
 PHARMACEUTIQUE DE

 REPARTITION
نوع اإلعالن : تغيي2 تد ية الشركة 

ب قتضــى الج ع العام االستثنائي)
تغيي2) تم  في)  غشت 222) املؤرخ 

تد ية الشركة من):
 SOCIETE  
 PHARMACEUTIQUE DE

REPARTITION(»(SPR
)إلــى):)

 SOCIETE  
 PHARMACEUTIQUE DE
 REPARTITION ET LOGISTIQUE ’’

 ’’LOGISTICS SPR
مقرها) عنوان  املداه ة  شركة 
االأت اعي):)82،)شارع مح د الرا�شي)
حي) الصناعية  املنطقة  الزنقة) )
البيضاء،2222،) الدار  رشيد  موالي 

الدار البيضاء.
رقم التقييد في السجل التجاري)

8526 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)728334
832I

VISION VASTE CONSULTING

PERFECTION NAJAH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
PERFECTION NAJAH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 

الغزجاني بنقاسم الغرفة   قطعة 

25 الطابق الدفلي طنجة 22222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PERFECTION NAJAH

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري جالدياحي ججكالة عقارية.
زنقة) (22 (: عنوان املقر االأت اعي)

الغزجاني بنقاسم الغرفة) )قطعة)25 

الطابق الدفلي طنجة)22222)طنجة)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوبكر  ناجح  الديد 

بوبانة) زهراء) فيال  شيكافيال  تجزئة 

22222)طنجة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بوبكر  ناجح  الديد 

بوبانة) زهراء) فيال  شيكافيال  تجزئة 

22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)78 247.

833I

FLASH ECONOMIE

DON RAMOS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

شركة 

DON RAMOS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها 22.222 سرهم

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�شى 

بتاريخ) 222/  /    بالدار البيضاء)

املدؤجلية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة ذات امل يزات التالية:)

 DON RAMOSالتد ية:)شركة(-

SARL

-)املوضوع:)-1تجارة.

املنتجات) جتدويق  -2إنتاج   

الكحولية) غي2  لل شرجبات  الغذائية 

أج املشرجبات الكحولية.

-)املقر االأت اعي:)2 )شارع الحرية)

الطابق)3)شقة)5)الدار البيضاء

تدعون ألف سرهم) رأس املال::) (-

تدع) إ 4  مقد ة  ((DH  22.222(

حصة) (222 اأت اعية)) حصة  مائة 

اأت اعية))بقي ة مائة سرهم للحصة.)

 (DH  22,22(

ججزعت عل4 الشكل التا ي:)

الحامل) شت2يت  سافيد  الديد  (-

 B322642 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ثالثة مائة حصة اأت اعية

 )322)حصة اأت اعية)

الحامل) شت2يت  أوسا  -الديد  (

 B8 4258 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ثالثة مائة حصة اأت اعية

 )322)حصة اأت اعية)

ابي) مايكل  إسحاق  الديد  (-

الوطنية) للبطاقة  الحامل  حدي2ة 

حصة) مائة  ثالثة  (CB342766 رقم)

اأت اعية))322)حصة اأت اعية)

فاتح) من  االأت اعية:) الدنة  (-

يناير إ 4 الحاسي جالثالثون من سأن29.

تدعة جتدعون سنة من) املدة:) (-

في) إال  الفعلي  الشركة  تأسيس  يوم 

حالة التصفية املدبقة اج الت ديد.)
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الشركة) تدي2  جاإلسارة:) التديي2  (-

شت2يت) سافيد  الديد  طرف  من 

جالديد أوسا شت2يت جالديد إسحاق)

مايكل ابي حدي2ة

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

تحت) البيضاء) للدار  التجاري 

رقم523857.

834I

ML EXPERTS

SAFRAN MAROC
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

SAFRAN MAROC »شركة 

املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 4  , 

طريق النواصر, سيدي معرجف , 

عين الشق - 22 22 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22562 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

6 22)تم اتخاذ) 22)سأن29) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

املقر) يقع  ثانوية  مؤسدة  إنشاء)

العنوان) في  املؤسدة  لهذه  الرئي�شي 

بالطو) (2 شور) (، شور) كازاني2  التا ي:)

26 ,)سيدي معرجف)-)الدار البيضاء.

املغرب)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)&:)الذي ينص عل4 مايلي:)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)67 824.

835I

fiduazizi

 GSAG DE CONSTRUCTION(
 ET D›INVESTISSEMENT

(SOGSACO
إعالن متعدس القرارات

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

 GSAG DE CONSTRUCTION(
 ET D›INVESTISSEMENT

SOGSACO) »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 237 
شارع مكة صندجق ال29يد 7   رقم 
237 شارع مكة صندجق ال29يد 7   

72222 العيون املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22 7

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)مارس)6 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
رفع راس مال الشركة من) (1- مايلي:)
222.222)سرهم ا 4)422.222. )سرهم)
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) بند 
رفع راس مال الشركة من) (1- مايلي:)
222.222)سرهم ا 4)422.222. )سرهم)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ( 2 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

6 22)تحت رقم)6 722/22.
836I

COFISCOM

 SOCIETE BART
RESTAURANT

إعالن متعدس القرارات

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 SOCIETE BART RESTAURANT
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي:    تجزئة 

كيفوليي شارع الزرقطوني - 63622 

الدعيدية املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في) 2)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

الديد) استقالة  العام  الج ع  قبل 

ك دي2) مهامه  من  أح د  مضرجني 

للشركة

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)قرر الج ع العام تعيين الديد)

لبطاقة) الحامل  أ ال  مضرجني 

 S832528 رقم) الوطنية  التعريف 

ك دي2 غي2 شريك للشركة ملدة غي2)

محدجسة

عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)قرر الج ع العام تحويل املقر)

كيفوليي) تجزئة  من)  ) االأت اعي 

شارع الزرقطوني الدعيدية ا 4 محل)

رقم) . 32)مرينا الدعيدية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

االأت اعي) االأت اعي:املقر  املقر 

مارينا) للشركة هو محل رقم) . 32)

الدعيدية

عل4) ينص  الذي  (: 5 رقم) بند 

صالحيات) ج  التعيين،املدة  مايلي:)

طرف) من  مدي2ة  االسارة:الشركة 

الحامل) مضرجني  أ ال  الديد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

S832528)مدي2 غي2 شريك ملدة غي2)

محدجسة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)8 7.

837I

CANOCAF SARL

ARMA IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
ARMA IMMOBILIER شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
املطار,ايلو  3 ع ارة رقم  6 

,الطابق االجل رقم 2 - 62222 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23252

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ARMA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز):) )/انعاش)
/استي2اس) (3 /تاأر عقارات) (2 عقاري)

جتصدير.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
املطار,ايلو) 3)ع ارة رقم) 6),الطابق)
الناظور) (62222 (- (2 رقم) االجل 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 822 (: الحق) عبد  اعراب  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد اعراب مح د):)222)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
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الديد اعراب عبد الحق عنوانه)ا))

حي اهركاشا)62222)الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) مح د  اعراب  الديد 

زنقة)48)رقم)  )لعري الشيخ)62222 

الناظور املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد اعراب عبد الحق عنوانه)ا))

حي اهركاشا)62222)الناظور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)4522.

838I

ائت انية الوفاء

MULTI LB SERVICE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

ائت انية الوفاء

72 شارع عالل الفا�شي سطات ، 

26222، سطات املغرب

MULTI LB SERVICE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي الرقم 

276  بلوك س تجزئة ك ال 2 

سطات - 26222 سطات املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.577 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)32)نون29) 222)ت ت إضافة)

إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

-)منعش عقاري

إ 4) الشركة  رأس ال  زياسة  (-

522222.22)سرهم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

26)سأن29) االبتدائية بدطات بتاريخ)

 222)تحت رقم) 4/222 4 .

832I

Act(taza

شركة واد الزيرك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Act(taza
Taza(Taza، 35000، Tazaa(Maroc

شركة جاس الزيرك شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
بوشفاعة جاس امليل تازة - 35222 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) (2222 شتن29) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

جاس الزيرك.
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
تكوين

ع ليات تجارية.
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 35222 (- تازة) امليل  جاس  بوشفاعة 

تازة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 34 (: الدباغ) الدين  نور  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد خالد الشطيبي):)33)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد أ ال محتوت):)33)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد نور الدين الدباغ عنوانه)ا))
سجار بوشفاعة جاس امليل)35222)تازة)

املغرب.

الديد خالد الشطيبي عنوانه)ا))
سجار بوشفاعة جاس امليل)35222)تازة)

املغرب.
عنوانه)ا)) محتوت  أ ال  الديد 
سجار بوشفاعة جاس امليل)35222)تازة)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد نور الدين الدباغ عنوانه)ا))
سجار بوشفاعة جاس امليل)35222)تازة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ( 4 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)8 2.
842I

FIDUCIAIRE CHEMS

 SADOUK EL MOSTAFA ET
)CIE (SNC

شركة التضامن
حل شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 SADOUK EL MOSTAFA ET CIE
SNC)) شركة التضامن)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الرياض رقم 742 بوزنيقة - 22 3  
بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.823
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
 SADOUK EL التضامن) شركة 
مبلغ) ((MOSTAFA ET CIE (SNC
جعنوان) سرهم  (252.222 رأس الها)
رقم) الرياض  حي  اإلأت اعي  مقرها 
بوزنيقة) ( 3 22 (- بوزنيقة) (742
التوقف التام عن) (: املغرب نتيجة ل)

االشتغال).
حي) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
  3 22 (- بوزنيقة) (742 الرياض رقم)

بوزنيقة املغرب.)

ج عين:

ج) صدجق  املصطفى  الديد)ة))

عنوانه)ا))222 )حي الرياض بوزنيقة)

22 3 )بوزنيقة املغرب ك صفي))ة))

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)حي الرياض رقم)742)بوزنيقة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) سلي ان  ب9ن  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)654.

84 I

fiduazizi

 GSAG DE CONSTRUCTION(

 ET D›INVISTISSEMENT

(SOGSACO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

 GSAG DE CONSTRUCTION ET(

 D›INVISTISSEMENT (SOGSACO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 237 

شارع مكة صندجق ال29يد رقم 7   
رقم 237 شارع مكة صندجق ال29يد 

رقم 7   72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) ( 222 مارس) (23

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 GSAG DE CONSTRUCTION(
 ET D’INVISTISSEMENT

.(SOGSACO
الدياحة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الصناعة جالبناء)ج النقل......
عنوان املقر االأت اعي):)رقم)237 
   7 شارع مكة صندجق ال29يد رقم)
شارع مكة صندجق ال29يد) (237 رقم)

رقم)7   72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد علي الرزمة):)2.222)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد علي الرزمة):)2222)بقي ة)

22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الرزمة  علي  الديد 
شارع الزرقطوني فيال الرزمة)72222 

العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الرزمة  علي  الديد 
شارع الزرقطوني فيال الرزمة)72222 

العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (23 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

222 )تحت رقم)222 /66.
842I

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

VIP BOIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 HADDOUCH MOHAMMED
LARBI

 RUE(EL(HARIRI(N 17 TANGER 7
، 90000، TANGER(MAROC

VIP BOIS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي العرفان 
باب امندلس ع ارة 4 رقم  - 

22222 طنجة املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65247

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 
 SAHILLIOGULLARI ZEKERIYE

ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248824.
843I

COMPTAFFAIRES

IMNANE CONCEPT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

IMNANE CONCEPT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
سكني تي2اس 3 ع ارة 24 الدجر 

امر�شي رقم   املنصورية بوزنيقة 
22 3  بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7282

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IMNANE CONCEPT
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تج يل
صالون حالقة.

مج ع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الدجر) (24 ع ارة) (3 تي2اس) سكني 
بوزنيقة) املنصورية  رقم) ) امر�شي 

22 3 )بوزنيقة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة مشيش إي ان عنوانه)ا))
املح دية) (672 رقم) (2 الحرية) حي 

22822)املح دية املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة مشيش إي ان عنوانه)ا))
املح دية) (672 رقم) (2 الحرية) حي 

22822)املح دية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) سلي ان  ب9ن  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)672.
844I

مكتب محاسبة

JOKER POOL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
ع ارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
JOKER POOL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

تحت ار�شي )قبو) ج الطابق 
الدفلي باملحل الكائن رقم  6 زنقة 
موالي يوسف الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 JOKER(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

. POOL

صانع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القهوة

تشغيل غرف املعاب.

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

ج الطابق الدفلي) )قبو)) تحت ار�شي)
موالي) زنقة  رقم) 6) الكائن  باملحل 

يوسف الرشيدية)-)52222)الرشيدية)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: كالسيس) سفيان  الديد 

حصة بقي ة)52.222)سرهم للحصة).

 222 (: مح د) بن  امين  الديد 

حصة بقي ة)22.222)سرهم للحصة).

 322 (: بوخلفة) زكرياء) الديد 

حصة بقي ة)32.222)سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد سفيان كالسيس عنوانه)ا))
سجل اسة) تجزئة  مكرر  (42 رقم)

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب.

الديد امين بن مح د عنوانه)ا))
الزنقة)2 )رقم) 4)حي تاركة الجديدة)

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)) بوخلفة  زكرياء) الديد 
الرشيدية) املحيط  شارع  رقم) 7 )

52222)الرشيدية املغرب.
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جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد سفيان كالسيس عنوانه)ا))

سجل اسة) تجزئة  مكرر  رقم) 2)

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب

الديد امين بن مح د عنوانه)ا))

الزنقة)2 )رقم) 4)حي تاركة الجديدة)

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب

عنوانه)ا)) بوخلفة  زكرياء) الديد 

الرشيدية) املحيط  شارع  رقم) 7 )

52222)الرشيدية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)7 25.

845I

excofi

MOBIKINANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

excofi

الشق 3 ع ارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدج فاس ، 222 3، فاس املغرب

MOBIKINANY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 372 

تجزئة العن29ة زجاغة - 32222 فاس 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56567

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)24)نون29) 222)ت ت إضافة)

إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

منعش عقاري.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5632.

846I

CASA COMPTES

A T SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

A T SERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الفجر، إقامة رقم 25 محل رقم 2  

- - املح دية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.855 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم) يونيو)  22) (32 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 32.222« أي من) سرهم«) (272.222«

عن) سرهم«) (322.222« إ 4) سرهم«)

أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

غشت)  22)تحت رقم)724.

847I

CASA COMPTES

A T SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

A T SERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الفجر، إقامة 25، رقم املحل 2  - - 

املح دية املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.855 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)22)سأن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»تجزئة الفجر،)إقامة)25،)رقم املحل)
إ 4)»تجزئة) -)املح دية املغرب«) (- ( 2
 .8 (- (7 25،)رقم املحل) الفجر،)إقامة)

-)-)املح دية املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2552.
848I

excofi

MOBIKINANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

excofi
الشق 3 ع ارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدج فاس ، 222 3، فاس املغرب
MOBIKINANY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 372 
تجزئة العن29ة زجاغة - 32222 فاس 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56567

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (22 8 نون29) (27 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
(- زجاغة) العن29ة  تجزئة  (372 »رقم)
 37 »رقم) إ 4) فاس املغرب«) (32222
(- شارع الي ن الن2أس طريق صفرج)

32222)فاس املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5638.
842I

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

VIP BOIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 HADDOUCH MOHAMMED
LARBI

 RUE(EL(HARIRI(N 17 TANGER 7
، 90000، TANGER(MAROC

VIP BOIS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي العرفان 
باب امندلس ع ارة 4 رقم   - 

22222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65247

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
 HOUYAM EL تفويت الديد))ة))
MARRAKI 5.222)حصة اأت اعية)
من أصل)5.222)حصة لفائدة الديد)
 ZEKERIYE SAHILLIOGULLARI((ة(

بتاريخ)2 )نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248824.
852I

fiduazizi

 GSAG DE CONSTRUCTION
ET D›INVESTISSEMENT

إعالن متعدس القرارات

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

 GSAG DE CONSTRUCTION ET
D›INVESTISSEMENT »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 237 
شارع مكة صندجق ال29يد 7   رقم 
237 شارع مكة صندجق ال29يد 7   

72222 العيون املغرب.
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»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22 7
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )أكتوبر)2226
تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ينص) (:01-02-03 قرار رقم)
علي) الديد  تفويت  (1- مايلي:) عل4 
من) كل  لفائدة  حصة  (222 الرزمة)
حصة) (322 الرزمة) مح د  الديد 
حصة) (322 الرزمة) فراجي  الديد  ج 
 322 الرزمة) العينين  ماء) الديد  ج 
القانوني) الشكل  تغيي2  (2- حصة)
املدؤجلية) ذات  شركة  ا 4  للشركة 
املحدجسة)-3)تعيين الديد علي الرزمة)

مدي2 جحيد للشركة)
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص) (:01-02-03 بند رقم)
علي) الديد  تفويت  (1- مايلي:) عل4 
من) كل  لفائدة  حصة  (222 الرزمة)
حصة) (322 الرزمة) مح د  الديد 
حصة) (322 الرزمة) فراجي  الديد  ج 
 322 الرزمة) العينين  ماء) الديد  ج 
القانوني) الشكل  تغيي2  (2- حصة)
املدؤجلية) ذات  شركة  ا 4  للشركة 
املحدجسة)-3)تعيين الديد علي الرزمة)

مدي2 جحيد للشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
6 )أكتوبر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2226)تحت رقم)584/2226.
85 I

MON COMPTABLE SARL

MON COMPTABLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

MON COMPTABLE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 36 زنقة 
بركان ع ارة الفالقي الطابق 2 

الشقة 6 - 62222 جأدة املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24 55

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (22 6 ماي) (22 في) املؤرخ 

باح4) مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

مح د ك دي2 آخر

تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (25 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

6 22)تحت رقم)222.

852I

FINAUDIT

ATS GLOBAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

ATS GLOBAL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8  زنقة 

كرينوبل الطابق 2 رقم 3 رجش 

نوار, الدارالبيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2645 7

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)5 )سأن29) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 3 رقم) (2 زنقة كرينوبل الطابق) ( 8«

 22222 (- الدارالبيضاء) نوار,) رجش 

بلوك) (6 (« إ 4) املغرب«) الدار البيضاء)

الثاني حديقة نشاط عكاشة) B)أزء)

الدار) (22222 (- البيضاء.) الدار 

البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824362.

853I

FICAGEST

MAXI TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
MAXI TRAV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 472 
ب جالس براح ون سيدي ابراهيم 

البور - 42222 مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56277

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) نون29) 222) ( 5 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) ( .222.222«
 2.222.222« إ 4) سرهم«) (822.222«
مقاصة) إأراء) (: طريق) عن  سرهم«)
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج)

املدتحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)4254 .

854I

THALAL CONSULTANTS

PLASTIQUE TECHNOLOGIE
إعالن متعدس القرارات

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 PLASTIQUE TECHNOLOGIE
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 87  
 BD GHANDI RESIDENCE

 ESPACE(GHANDI(ETAGE 5 N9
CASABLANCA - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 23 225
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6 )أكتوبر) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
حصة من) (7522 املوافقة عل4 نقل)
الشركة) إ 4  الخ ي2ي  مريم  الديدة 

.»PACK POWER SARL AU«
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
العارية) امللكية  نقل  عل4  املوافقة 
حورية) الديدة  حصص  لج يع 

الشاجي إ 4 الديدة مريم الخ ي2ي.
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعديل البند)7)للنظام االسا�شي)
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
منح أ يع الصالحيات للديدة مريم)
الخ ي2ي) سعد  جالديد  الخ ي2ي 
 PLASTIQUE الشركة) بالزام 
بشكل) جالتوقيع  (TECHNOLOGIE
منفصل عل4 أي نوع من العقوس مع)
أي مؤسدة بنكية أج مؤسدة تأأي2)

أج أي شركة تأمين
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  ب7:) رقم  بند 
ت لك الديدة حورية الشاجي) مايلي:)
/ت لك) االنتفاع) حق  حصة  (22522
الديدة مريم الخ ي2ي)22522)حصة)
حصة ملكية) ملكية عارية ج5222 )
 PACK POWER(كاملة)/)ت لك شركة
SARL AU  2522حصة ملكية كاملة
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
مايلي:)منح أ يع الصالحيات للديدة)
مريم الخ ي2ي جالديد سعد الخ ي2ي)
 PLASTIQUE الشركة) بالزام 
بشكل) جالتوقيع  (TECHNOLOGIE
منفصل عل4 أي نوع من العقوس مع)
أي مؤسدة بنكية أج مؤسدة تأأي2)

أج أي شركة تأمين
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823227.

855I
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NIHAL ASSURANCE

نيهال لتأمين
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

NIHAL ASSURANCE
 RUE(AGADIE - 1ER(ETAGE ، 67

22222، الدار البيضاء املغرب
نيهال لتأمين شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مختار بن أح د القرناجي رقم 285 
القدس سيدي برنو�شي - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 82853

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) شتن29) 222) (32 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
زرجق) نيهال  )ة)) الديد) تفويت 
  22 حصة اأت اعية من أصل) (52
حصة لفائدة الديد))ة))املهدي زرجق)

بتاريخ)32)شتن29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822228.
856I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائت انية الثقة العيون

LAAYOUNE

EL HADY FISH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72222، املر�شى العيون 

املغرب
EL HADY FISH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7 3 
بلوك س مدينة الوحدة - 72222 

العيون. املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. HADY FISH

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جاستي2اس) جتصدير  تدويق  امس اك.)

جالرخويات) امس اك  أنواع  أ يع 

جمنتجات) جاملحار  جالقشريات 

املأكوالت البحرية امخرى املحلية أج)

املدتورسة عن طريق سفن الصيد أج)

التج يد).......).
عنوان املقر االأت اعي):)رقم)7 3 

 72222 (- الوحدة) مدينة  س  بلوك 

العيون.)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الهاسي) يوسف  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الهاسي  يوسف  الديد 

 82222 أنزا أكاسير) ( 8 بلوك ج رقم)

اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الهاسي  يوسف  الديد 

 82222 أنزا أكاسير) ( 8 بلوك ج رقم)

اكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 7/222 38.

857I

NIHAL ASSURANCE

نيهال لتأمين
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تجديد مدة مزاجلة مهام املدي2ين

NIHAL ASSURANCE
 RUE(AGADIE - 1ER(ETAGE ، 67

22222، الدار البيضاء املغرب
نيهال لتأمين »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

مختار بن أح د القرناجي رقم 285 
القدس سيدي برنو�شي - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»تجديد مدة مزاجلة مهام املدي2ين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 82853
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )نون29) 222
مهام) مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 

املدي2ين ملدة:)غي2 محدجسة سنوات.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822228.
858I

rochdi(conseil

 ETS ESSBAAI MOHAMED
SALEM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املداعدة رقم 43  
العيون ، 72222، العيون املغرب
 ETS ESSBAAI MOHAMED
SALEM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 5  حي 
القدس تجزئة 727 العيون شارع 

االمي2 موالي عبد هللا ع ارة  2 رقم 
25 العيون 72222 العيون املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7265
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) سأن29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  سرهم«) (4.222.222«

»222.222. )سرهم«)إ 4)»5.222.222 

مقاصة) إأراء) (: طريق) عن  سرهم«)

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج)

املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 382.

852I

ANNONCE LEGALE

I’BEAUTY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

I’BEAUTY شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

لوريزجن م س 4 رقم 4  شارع 

الكورنيش مع شارع املهدي بن بركة 

بوركون الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52565 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.I’BEAUTY

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب جفي الخارج:

العناية) مركز  عل4  الحفاظ  (•

بالج ال))تصفيف الشعر التج يلي).

جبيع) التج يل  صالونات  (•

مدتحضرات التج يل.
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•)مركز تصفيف الشعر ج التج يل)
جالعناية) التدليك  (- التج يل.) ج 

بالجدم.
للعناية) مؤسدة  عل4  الحفاظ  (•
بالج ال تبيع مدتحضرات التج يل.
جعالج) جاست2خاء) تج يل  مركز  (•
جعالأات) صحي  جمنتجع  جمداج 

التج يل.
مدتحضرات) جشراء) بيع  (•
التج يل) جمدتحضرات  التج يل 

جاملنتجات شبه الصيدالنية.
جتجارة) جتدويق  جبيع  شراء) (•
لج يع) بالج لة  جالتوزيع  التجزئة 

مدتحضرات التج يل العضوية.
منتجات) جتدويق  توزيع  (•
التج يل) جمدتحضرات  التج يل 

جالنظافة الشخصية.
•)التجارة العامة؛

•استي2اس ج تصدير)؛
تقديم كافة الخدمات املتعلقة) (•

بامنشطة املذكورة أعاله.
•)ت ثيل أ يع العالمات التجارية)
الوطنية جالدجلية في أ يع مجاالت)

النشاط.
•)ت ثيل أ يع العالمات التجارية)
،)جالحصول عل4 االمتياز)،)جاستغالل)
جالت2اخيص) االخت2اع  براءات  أ يع 
التجارية) جالعالمات  جالع ليات 

جاالمتيازات.
املشاريع) أ يع  سراسة  (•
جاملشاركة في أ يع الشؤجن التجارية)
جاملنقولة) جاملالية  جالصناعية 
أج) مباشر  بشكل  املتعلقة  جالعقارية 
غي2 مباشر بهدف الشركة أج التي قد)

تدهل توسع الشركة جتطويرها.
املعامالت) أ يع  (، أعم) جبشكل 
التجارية جاملالية جاملنقولة جالعقارية)
املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر)،)
كلًيا أج أزئًيا)،)بأحد امشياء)املحدسة)

أج بأي أشياء)م اثلة أج مرتبطة..
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شارع) ( 4 رقم) (4 س) م  لوريزجن 
الكورنيش مع شارع املهدي بن بركة)
22222)الدار) بوركون الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديدة انصاف الرغاي)
حصة بقي ة)22.222 )سرهم للحصة)
  .222 (: البقا ي) انعام  الديدة 
حصة بقي ة)22.222 )سرهم للحصة)
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة انصاف الرغاي عنوانه)ا))
شارع املنظر) (4 تجزئة البدتان رقم)

العام)22222)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) البقا ي  انعام  الديدة 
4 )مركب الدكني كابيال فيدنا شقة)
3)بلوك ب) )قطاع)3 23222)املضيق)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) البقا ي  انعام  الديدة 
4 )مركب الدكني كابيال فيدنا شقة)
3)بلوك ب) )قطاع)3 23222)املضيق)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)4 8243.
862I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 MANSOUR ALHAKIM SARL
A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 MANSOUR ALHAKIM SARL A
ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 25 
زنقة تطوان رقم 33  مكتب رقم 

5 ج 6 الطابق الثالث الحي املح دي 
اكاسير - 82222 اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MANSOUR ALHAKIM SARL A

.ASSOCIE UNIQUE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
مجال) في  االسارية  االستشارات 

الدياحة ج الفندقة.
 25 عنوان املقر االأت اعي):)بلوك)
 5 مكتب رقم) ( 33 زنقة تطوان رقم)
املح دي) الحي  الثالث  الطابق  (6 ج)

اكاسير)-)82222)اكاسير املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 
22.222.222 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
 BADIN(Olivier(Georges(الديد
بقي ة) حصة  (Gaston( :( 1.000

2.222 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
 BADIN( Olivier الديد)
 228 عنوانه)ا)) (Georges( Gaston
 ROUTE DE LA ROUMNAZ
74400( CHAMONIX-MONT-
 BLANC FRANCE. 36322 BLANC

.FRANCE
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 BADIN(Olivier(Georges(الديد
 ROUTE ب228  عنوانه)ا)) (Gaston
 DE LA ROUMNAZ 74422
 CHAMONIX-MONT-BLANC
FRANCE 36322 BLANC FRANCE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)2 276 .

86 I

Jihadharrati

ONETOKEN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Jihadharrati
 Derb(douam(cd(rue 6 novembre

 n 182 casa(Casablanca،
2000000، Casablanca(Maroc

ONETOKEN شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7   
شارع ابن مني2 ع اره ازركة طابق 
2 رقم 2  معاريف الدار البيضاء - 

222222 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ONETOKEN
استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

ج تدي2).
عنوان املقر االأت اعي):)7  )شارع)
ابن مني2 ع اره ازركة طابق)2)رقم)2  
 222222 (- البيضاء) الدار  معاريف 

الدار البيضاء)املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
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جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

 62 الديد حدن شعي2 عنوانه)ا))
حي الرياض خريبكة) (22 مكرر بلوك)

222222)خريبكة املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 62 الديد حدن شعي2 عنوانه)ا))
حي الرياض خريبكة) (22 مكرر بلوك)

222222)خريبكة املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)-.
862I

para(alchimia

PARA ALCHIMIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

para(alchimia
 Douar(el(harcha(bouareg(nador

سجار الحرشة   بوعرك الناظور، 
Nador Maroc ،62222

PARA ALCHIMIA شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

 Douar(el جعنوان مقرها اإلأت اعي
 harcha(bouareg(nador(Nador

62000 Nador(Maroc
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23232
  3 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 PARA (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.ALCHIMIA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.Parapharmacie
 Douar (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 el(harcha(bouareg(nador(Nador

.62222 Nador Maroc

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة)Nawal(ikken(:(90)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 Mohamed( ikken( :( 10 الديد)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

)Nawal)عنوانه)ا)) ikken(الديدة
 Douar(el(harcha(bouareg(nador

.62222 Nador Maroc
 Mohamed( ikken الديد)
 Douar( el( harcha عنوانه)ا))
 bouareg( nador( 62000( Nador

.Maroc
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
)Nawal)عنوانه)ا)) ikken(الديدة
 Douar(el(harcha(bouareg(nador

62222 Nador Maroc
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)4572.

863I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE SMR GARD SERVICE
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة س ي2ة تاجنات 
34222 املغرب تاجنات، 34222، 

تاجنات املغرب
 STE SMR GARD SERVICE SARL
AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الرجيضة بوعاسل تاجنات - 34222 
تاجنات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.SMR GARD SERVICE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)
العامة ج البناء.

سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 34222 (- تاجنات) بوعاسل  الرجيضة 

تاجنات املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: س ي2) البكاري  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) س ي2  البكاري  الديد 
سجار الرجيضة بوعاسل تاجنات)34222 

تاجنات املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) س ي2  البكاري  الديد 
سجار الرجيضة بوعاسل تاجنات)34222 

تاجنات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 االبتدائية بتاجنات بتاريخ)

 222)تحت رقم)28 .
864I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 FIBER BALLES SARL A
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 FIBER BALLES SARL A ASSOCIE

UNIQUE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 

25 شارع تطوان رقم 33  مكتب 
رقم 5 ج رقم 6 الطابق الثالث الحي 

املح دي - 82222 اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 FIBER BALLES SARL A ASSOCIE

. UNIQUE

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جتدويق املياف..

 25 عنوان املقر االأت اعي):)بلوك)

شارع تطوان رقم)33 )مكتب رقم)5)ج)
رقم)6)الطابق الثالث الحي املح دي)-)

82222)اكاسير املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222.222 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: مصطفى) جافي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مصطفى  جافي  الديد 
اكاسير) تيكوين  تيليال  (2857 رقم)

82222)اكاسير املغرب.
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جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مصطفى  جافي  الديد 
اكاسير) تيكوين  تيليال  (2857 رقم)

82222)اكاسير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27688 .
865I

CABINET COMPTABLE SAKHI

COLIVRAISON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،
CASABLANCA MAROC

COLIVRAISON شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 
مرس الدلطان الشقة 3 الطابق 

امجل - 32 22 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COLIVRAISON
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ال29ي للبضائع).
الطرجس،) جتدليم  توزيع 
الدريع) ال29يد  الصحفي،) التوصيل 

جاإلرساليات.

تأأي2 معدات النقل ال29ي بدائق.
جالتجارة) جالتصدير  االستي2اس 

الوطنية جالدجلية بج يع أشكالها)..
26)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
الطابق) (3 الشقة) الدلطان  مرس 
امجل)-)32 22)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد عبد الرحيم رفيق):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
رفيق) الرحيم  عبد  الديد 
رقم) (6 زنقة) الشريفة  حي  عنوانه)ا))
3 )عين الشق)22462)الدار البيضاء)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
رفيق) الرحيم  عبد  الديد 
رقم) (6 زنقة) الشريفة  حي  عنوانه)ا))
3 )عين الشق)22462)الدار البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824222.

866I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

PLANTAGRI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
PLANTAGRI SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي رقم 25 

تجزئة أيت سعيد بأيت ملول انزكان 
- 52 86 اكاسير املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2572

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) ف29اير) 222) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
بيع البذجر.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 2 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2628.
867I

CABINET COMPTABLE SAKHI

PARA MOVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،
CASABLANCA MAROC

PARA MOVE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 
أوهرة الدرجة رقم 83 الطابق 

الدفلي الدرجة - 26222 برشيد 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 4 73
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) أبريل) 222) (32 املؤرخ في)
PARA MOVE)شركة ذات املدؤجلية)
  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
تجزئة أوهرة الدرجة رقم)83)الطابق)
برشيد) (26222 (- الدرجة) الدفلي 
من) الت كن  لعدم  نتيجة  املغرب 

تحقيق غرض الشركة.
ج عين:

ج) كحيل  سفيان  الديد)ة))
تجزئة أوهرة الدرجة رقم) عنوانه)ا))
 26222 الدرجة) امجل  الطابق  (22

برشيد املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
أوهرة) جفي  ماي) 222) (24 بتاريخ)
الطابق امجل الدرجة) (22 الدرجة رقم)

-)26222)برشيد املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)468 .

868I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 FORMATION FONDATION

 BUISNESS SARL A ASSOCIE

UNIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 FORMATION FONDATION

 BUISNESS SARL A ASSOCIE

UNIQUE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العركوب رقم 7724- 2 الداخلة – 

جاس الدهب - 73222 الداخلة جاس 

الذهب املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2822

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (27

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 FORMATION FONDATION

 BUISNESS SARL A ASSOCIE

. UNIQUE

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التدريب عل4 إسارة مركز االتصال..
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شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(– الداخلة) (7724-01 العركوب رقم)
جاس) الداخلة  (73222 (- الدهب) جاس 

الذهب املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 
22.222.222 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: سلي ة) الكحل  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة الكحل سلي ة عنوانه)ا))
4)زنقة الريش حدان الرباط)2222  

الرباط املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة الكحل سلي ة عنوانه)ا))
4)زنقة الريش حدان الرباط)2222  

الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون29) 222)تحت رقم)862 .
862I

Dilegis(Premium(Service

RAMZ MEDICAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

Dilegis(Premium(Service
 Angle(Rue(D›alger(Et 2,Rue
 Abou(Bakr(Al(Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
RAMZ MEDICAL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 
البيضاء الدار البيضاء 3 222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2665

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
27)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (RAMZ MEDICAL
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
الدار) البيضاء) الدار  اإلأت اعي 
البيضاء) الدار  (222 3 البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)حل الشركة ُمْنَجٌز)

ًما. دَّ
َ

ُمق
ج حدس مقر التصفية ب مصحة)
الشفا حاأونية ع ارة اجبركة شارع)
أكاسير) (82222 مختار سو�شي إنزكان)

املغرب.)
ج عين:

ج) (Samir( EL( AMINE الديد)ة))
 Agadir BLOC F N° 42 عنوانه)ا))
أكاسير) (CITE EL HOUDA 82222

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم) 77 82.
872I

COMPTE A JOUR

FIBRATEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

FIBRATEX شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الع ران 
رقم 667 بيس سلوان - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23242

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FIBRATEX

استي2اس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النديج.

الع ران) (: عنوان املقر االأت اعي)
 62222 (- سلوان) بيس  (667 رقم)

الناظور املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد يونس بليلو):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بليلو  يونس  الديد 

 62222 ا) سكتور  بوطيب  اجالس  حي 

الناظور املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بليلو  يونس  الديد 

 62222 ا) سكتور  بوطيب  اجالس  حي 

الناظور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)28)سأن29)

 222)تحت رقم)4565.

87 I

NIHAL ASSURANCE

نيهال لتأمين
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

NIHAL ASSURANCE

 RUE(AGADIE - 1ER(ETAGE ، 67

22222، الدار البيضاء املغرب

نيهال لتأمين شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

مختار بن أح د القرناجي رقم 285 

القدس سيدي برنو�شي - 22222 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 82853

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)32)شتن29) 222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

»شركة ذات املدؤجلية) إ 4) الوحيد«)

املحدجسة«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822228.

872I

NIHAL ASSURANCE

نيهال لتأمين
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مالءمة النظام امسا�شي للشركة

NIHAL ASSURANCE

 RUE(AGADIE - 1ER(ETAGE ، 67

22222، الدار البيضاء املغرب

نيهال لتأمين »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

مختار بن أح د القرناجي رقم 285 

القدس سيدي برنو�شي - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام امسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 82853

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)أكتوبر) 222

امسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون:)تحين)

التغي2ات) حدب  امسا�شي  النضام 

الدالفة الدكر

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822228.

873I



25565 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ste(el(ghazal(consulting

 STE KERRARMI DE

TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ste(el(ghazal(consulting

الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54222، خنيفرة املغرب

 STE KERRARMI DE TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

رقم 2 4 - 54222 خنيفرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 243

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

2 )سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مبلغ) (KERRARMI DE TRAVAUX

سرهم جعنوان) ( .222.222 رأس الها)

رقم) الدالم  حي  اإلأت اعي  مقرها 

2 4)-)54222)خنيفرة املغرب نتيجة)

ل):)عدم تحقيق اهداف الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب حي الدالم)

رقم)2 4)-)54222)خنيفرة املغرب.)

ج عين:

ج) مح د  كرارمي  الديد)ة))

 4 2 رقم) الدالم  حي  عنوانه)ا))

)ة)) 54222)خنيفرة املغرب ك صفي)

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

4 )سأن29) االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

 222)تحت رقم)435.

874I

مكتب أخيار خديجة

SUNDYASS IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب أخيار خديجة
شارع الجيش امللكي اقامة اي ان 
طابق 4 رقم 7 تطوان ، 23222، 

تطوان املغرب
SUNDYASS IMMOBILIER شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
حبال االطلس حي الوئام اقامة 
جسي ة طابق   تطوان 23222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32653
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SUNDYASS IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء-بيع) مختلفة  عقاري-أع ال 
جمحالت) جشقق  االرا�شي  جتأأي2 

التجارية).
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
اقامة) الوئام  حي  االطلس  حبال 
 23222 تطوان) طابق) ) جسي ة 

تطوان املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد مح د سعيد أأانف):)67 

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).
33)حصة) (: الديد أيوب التخرفة)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
الديد مح د سعيد أأانف):)67 

بقي ة)222. )سرهم.

33)بقي ة) (: الديد أيوب التخرفة)
222. )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جصفات جمواطن الشركاء):

أأانف) سعيد  مح د  الديد 
سيدي) جلد  الداي  شارع  عنوانه)ا))
 23222  32 فيال رقم) بابازنقة الوالء)

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) التخرفة  أيوب  الديد 
شارع الوزيرمح د صفار زنقة ج رقم)

24 23222)تطوان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
أأانف) سعيد  مح د  الديد 
سيدي) جلد  الداي  شارع  عنوانه)ا))
 23222  32 فيال رقم) بابازنقة الوالء)

تطوان املغرب
عنوانه)ا)) التخرفة  أيوب  الديد 
شارع الوزيرمح د صفار زنقة ج رقم)

24 23222)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7222.

875I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

ZBAT DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE(L.A-CONSEIL(ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
ZBAT DISTRIBUTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  5 بيس 
شارع موالي عبد العزيز اقامة االمل 
مكتب 7 - 4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ZBAT (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. DISTRIBUTION
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواس الغذائية)
بيع ج شراء)مدتحضرات التج يل.
بيس) (5 (: عنوان املقر االأت اعي)
شارع موالي عبد العزيز اقامة االمل)

مكتب)7)-)4222 )القنيطرة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الزبط) هللا  عبد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد عبد هللا الزبط عنوانه)ا))
املغرب العربي س رقم)63)الشقة)4  

4222 )القنيطرة املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد هللا الزبط عنوانه)ا))
املغرب العربي س رقم)63)الشقة)4  

4222 )القنيطرة املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 572.
876I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

OLYMP INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
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 APPT(N °7 VN ، 30000، fès
Maroc

OLYMP INVEST شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة رقم 
  بن ح و   حي الدكارات - 32222 

فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62 42

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»522.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (622.222« إ 4) سرهم«)
أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5662/222.
877I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE G TRANS ORIENT

إعالن متعدس القرارات

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 جأدة ، 

62222، جأدة ااملغرب
 SOCIETE G TRANS ORIENT
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 
الزاجية العليا كفايت - 64552 

أراسة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36765

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
ب قت�شى) الحصص  تفويت  مايلي:)
تم) عقد عرفي ليومه) 222/  /23)
امل لوكة) الحصص  أ يع  تفويت 
للديد ح زاجي مح د لفائدة الديد)

ح زاجي مرجان.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
للشركةز:) القانوني  الشكل  تحويل 
بعد تج يع أ يع الحصص بين يدي)
تقررتحويل) مرجان  خ زاجي  الديد 

الشكل القانوني للشركة).
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مالئ ة القانون امسا�شي بعد) مايلي:)
مالئ ة) تقرر  احدث  التي  التغيي2ات 

القانون امسا�شي للشركة).
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
في) الشركة  رأس ال  حدس  مايلي:)
للديد) م لوكة  سرهم  ( 22.222,22

ح زاجي مرجان.
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) حصة  ( 222 ا 4) رأس ال  قدم 
فئة)22,22 )سرهم م لوكة من طرف)

الديد ح زاجي مرجان
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
تح ل الشركة صفة شركة محدجسة)

املدؤجلية سات شريك جحيد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4224.
878I

FIDUHOUSE

TRANSPORT EL BOUCH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غدان 
كنفاني ، 32222، فاس املغرب

TRANSPORT EL BOUCH شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار اجالس 
ساجس مركز مقاطعة تيدا - 34273 

تاجنات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.735

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (28 املؤرخ في)
شركة) (TRANSPORT EL BOUCH
مبلغ) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

ساجس) اجالس  سجار  اإلأت اعي  مقرها 

34273)تاجنات) مركز مقاطعة تيدا)-)

املغرب نتيجة لكت2ت املنافدة في هذا)

املجال.

ج عين:

ج) البوش  أح د  الديد)ة))

 3 أطلس) باب  تجزئة  (22 عنوانه)ا))

فاس املغرب) (32222 طريق اي وزار)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

28)نون29) 222)جفي سجار اجالس) بتاريخ)

 34273 (- تيس) مقاطعة  مركز  ساجس 

تاجنات املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 االبتدائية بتاجنات بتاريخ)

 222)تحت رقم) 222/ 3 .

872I

STE AUTO ECOLE EL GORCHE

 SOCIETE AUTO ECOLE EL
GORCHE DRIVING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUTO ECOLE EL GORCHE

 N°8 GUALDAMANE(TAZA ،

35000، TAZA(MAROC

 SOCIETE AUTO ECOLE EL

GORCHE DRIVING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

8 أ اعة كلدمان - 35222 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  أبريل) 222) ( 6

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE AUTO ECOLE EL

.GORCHE DRIVING
 AUTO (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.ÉCOLE
 8 رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
أ اعة كلدمان)-)35222)تازة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: ع اس) الكرش  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ع اس  الكرش  الديد 
 35222 255 7)رقم) بلوك) (3 القدس)

تازة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ع اس  الكرش  الديد 
 35222 255 7)رقم) بلوك) (3 القدس)

تازة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة بتاريخ)24)ماي) 222 

تحت رقم)256.

882I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE CHEBAB GAZ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 جأدة ، 

62222، جأدة ااملغرب
SOCIETE CHEBAB GAZ شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 زنقة 

ارشي يد - 62222 جأدة املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.2663 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تعيين)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))شباب)

زكية ك دي2 آخر
تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم) 8 4.

88 I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STÉ GREAT TATA MINES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC

Sté(Great(Tata(Mines شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
 2 بلوك H رقم 2  مكرر الد ارة - 

72222 الد ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 Sté (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Great(Tata(Mines
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
استغالل) ج  استخراج  (, مختلفة)

املعاسن ج الصخور).

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مكرر) ( 2 رقم) (H بلوك) الدالم) 2)

الد ارة)-)72222)الد ارة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد أجملصطاف سعيد):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
سعيد) أجملصطاف  الديد 
عنوانه)ا))حي الدالم) 2)بلوك)H)رقم)
2 )الد ارة)72222)الد ارة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

سعيد) أجملصطاف  الديد 
عنوانه)ا))حي الدالم) 2)بلوك)H)رقم)

2 )الد ارة)72222)الد ارة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد ارة بتاريخ)4 )سأن29)

 222)تحت رقم) 266/222.
882I

مركز تنغي2 لل حاسبة ج التديي2

DRINKS STARS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغي2 لل حاسبة ج التديي2
رقم 324 تجزئة اسيس نغي2 شارع 

مح د الخامس تنغي2 اقليم تنغي2، 
45822، تنغي2 املغرب

DRINKS STARS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
2 قلعة مكونة تنغي2 - 45222 تنغي2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
322 

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DRINKS STARS
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشرجبات الكحولية،
بيع املواس الغدائية)،

التفاجض،.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الدالم)2)قلعة مكونة تنغي2)-)45222 

تنغي2 املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد شاكر ح يد):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ح يد  شاكر  الديد 
رقم)25)بلوك) 2)حي البهجة)45222 

جرزازات املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
أوهري) الدين  نور  الديد 
عنوانه)ا))رقم)72)حي بوكافر)45822 

تنغي2 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

 222)تحت رقم)-.
883I

ste(ovada

 STE LHOUARIE
IRRIGATION SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar

 av(tayeb(guennad ، 35100،
guercif(maroc

 STE LHOUARIE IRRIGATION

SARLAU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 
رقم 2 الطابق الثالث امللك املدمى 

الدعاسة   أرسيف - 22 35 

GUERCIF املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

en(cours

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 STE LHOUARIE IRRIGATION

.SARLAU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفالحية)

التصدير ج االستي2اس

تركيب االلواح الش دية.

الشقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الثالث امللك املدمى) الطابق  (2 رقم)

 35 22 (- أرسيف) الدعاسة) )

GUERCIF)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حي د) الزهراء) فاط ة  الديدة 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

حي د) الزهراء) فاط ة  الديدة 

سيدي) اح يدة  ايت  سجار  عنوانه)ا))

 83224 مو�شى الح ري اجالس التاي ة)

تارجسانت املغرب.
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جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

حي د) الزهراء) فاط ة  الديدة 

سيدي) اح يدة  ايت  سجار  عنوانه)ا))

 83224 مو�شى الح ري اجالس التاي ة)

تارجسانت املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)3 2 .

884I

FISCALEX MAROC

SERGHINI DESIGN

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SERGHINI DESIGN شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي محل رقم 

2ب2 متجر 2 ب مراكش ساحة 

6  نون29 ع ارة س  أليز - 42222 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8222

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)نون29) 222)ت ت إضافة)

إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

جتصدير) جاستي2اس  جتوزيع  بيع  (•

مدتحضرات التج يل جامسجية شبه)

الغذائية) جاملك الت  الصيدالنية 

جامأهزة الطبية..

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32733 .

885I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

YOMTEC SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd(abdelmoumen  85

 walili(parc 3eme(etg(N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

YOMTEC SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 2 شارع 

ابراهيم الرجساني ، الطابق   رقم 3 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.385552

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (YOMTEC SARL

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

ابراهيم) شارع  (2 7 اإلأت اعي)
الرجساني)،)الطابق) )رقم)3)-)22222 

الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)غياب)

نشاط الشركة.

 2 7 ب) التصفية  مقر  حدس  ج 

الطابق)   (، الرجساني) ابراهيم  شارع 
رقم)3)-)22222)الدارالبيضاء)املغرب.)

ج عين:

ج) الخشين  أسامة  الديد)ة))

تيدرة) زنقة  االنبعات  حي  عنوانه)ا))
املغرب) سال  (  222   434 رقم)

ك صفي))ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)  8232.

886I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

M.S LOGISTICS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 

صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

M.S LOGISTICS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابن 

طفيل رقم 37 حي الدالم - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 M.S (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LOGISTICS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2.

عنوان املقر االأت اعي):)شارع ابن)

 73222 (- حي الدالم) (37 طفيل رقم)

الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد مصطفى الد اجي):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الد اجي) مصطفى  الديد 

عنوانه)ا))حي الدالم زنقة ايدلي رقم)

63 73222)الداخلة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الد اجي) مصطفى  الديد 

عنوانه)ا))حي الدالم زنقة ايدلي رقم)

63 73222)الداخلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

يوليوز) 222)تحت رقم)227 .

887I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ILTRAY TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 

صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

ILTRAY TRAVAUX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي حي املدي2ة 

22 شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 

57 - 73222 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2582

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تحويل) (22 8 يناير) (28 املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

»شركة ذات املدؤجلية) إ 4) الوحيد«)

املحدجسة«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

يناير)8 22)تحت رقم)37.

888I
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGRIMASSA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
AGRIMASSA SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي رقم ب 

املنطقة الصناعية بأيت ملول 
انزكان - 52 86 اكاسير املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2582
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
بيع البذجر ج االستي2اس جالتصدير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
ف29اير) ( 2 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2622.

882I

املدتامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

TRANSPORT 5x5
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

املدتامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 
8  مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

62222، جأدة املغرب
TRANSPORT 5x5 شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

البدتان 3 تجزئة أ 52 الطابق الثاني 
- 62222 جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3 222

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) املؤرخ في) 2)
ذات) شركة  (TRANSPORT 5x5
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  22.222,22 الوحيد مبلغ رأس الها)
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
تجزئة البدتان)3)تجزئة أ)52)الطابق)
62222)جأدة املغرب نتيجة) (- الثاني)

مزمة القطاع).
ج عين:

مداح) حدناء) الديد)ة))
 63322 سجار جالس بنعوسة) جعنوانه)ا))

بركان املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
تجزئة) جفي  نون29) 222) بتاريخ) 2)
البدتان)3)تجزئة أ)52)الطابق الثاني)

-)62222)جأدة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (26 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4265.
822I

GAT SAFETY

 CENTRALE MAROCAINE
D›EQUIPEMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

GAT SAFETY
 56RUE DES OUDAYAS LA
 VILLETTE(CASABLANCA ،

20320، CASABLANCA(MAROC
 CENTRALE MAROCAINE

D›EQUIPEMENT شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 
 bd(driss(lharti(hay(el  442
 baraka(casablanca - 20650
.CASABLANCA MAROC

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22535
الشريك) قرار  ب قت�شى 
نون29) 222  (23 في) املؤرخ  الوحيد 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع  تم 
من) أي  سرهم«) (752.222« قدره)
»3.222.222)سرهم«)إ 4)»3.752.222 

حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823272.

82 I

BALSA MEDIA

BALSA MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BALSA MEDIA

 BD MOHAMED ZAFZAF

 LOTS(EL(OMRANE(N 17 SIDI

MOUMEN ، 20000، الدا 

البيضاء املغرب

BALSA MEDIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الزفزافي اقامة الع ران 

رقم 7  سيدي مومن - 22222 

الدرالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.427523

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 BALSA MEDIA الوحيد) الشريك 

مبلغ رأس الها)52.222)سرهم جعنوان)

مح د) شارع  اإلأت اعي  مقرها 

  7 رقم) الع ران  اقامة  الزفزافي 

الدرالبيضاء) (22222 (- سيدي مومن)

املغرب نتيجة ل):)-خدارة)

-قلة البيع

-كوفيد)2  

شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

مح د الزفزافي اقامة الع ران رقم)7  

الدرالبيضاء) (22222 (- سيدي مومن)

املغرب.)

ج عين:
ج) اسطايب  خالد  الديد)ة))
زنقة) ال29كة) 2) تجزئة  عنوانه)ا))
 22222 الشق) عين  (24 الرقم) (3 
)ة)) ك صفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)42723.
822I

FICOB(مكتب املحاسبة

ALUMINIUM CHAHD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOB مكتب املحاسبة
اقامة اي ان, شقة 4، شارع موالي 

اسريس االجل, املدي2ة  , ت ارة ، 
2222 ، ت ارة املغرب

ALUMINIUM CHAHD شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

الكائن ب رقم 248 زنقة الدعيدية 
حي االنبعاث سال - 282   سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35 25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALUMINIUM CHAHD
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مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أع ال البناء)ج االصالح.

املحل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
زنقة الدعيدية) (248 الكائن ب رقم)

سال) (  282 (- سال) االنبعاث  حي 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: االح دي) نبيل  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) االح دي  نبيل  الديد 

رقم) الدعيدية  زنقة  االنبعات  حي 

238 282  )سال املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) االح دي  نبيل  الديد 

رقم) الدعيدية  زنقة  االنبعات  حي 

238 282  )سال املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222)تحت رقم)262 .

823I

FISCALEX MAROC

CHERA IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

CHERA IMMOBILIER شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي مدلم 

تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 4  باب 

سكالة مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHERA IMMOBILIER

شقق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جغرف سكنية جمباني مختلفة جمبنى)

أج أزء)من مبنى عن طريق التأأي2 من)

(’ D(الباطن))املشغل

تأأي2 جتشغيل العقارات.

عنوان املقر االأت اعي):)حي مدلم)

باب) ( 4 شقة) (3 تجزئة بوكار الطابق)

مراكش) (42222 (- مراكش) سكالة 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديد عز الدين شريفي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد عز الدين شريفي عنوانه)ا))

مراكش)42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) العزجزي  رانيا  الديدة 

مراكش)42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32573 .

824I

BEST EL AZOUZI SARL

BEST EL AZOUZI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BEST EL AZOUZI SARL
قنا الح ام، إقامة الشطر  ، بلوك 
ب، الطابق 23، الرقم 2  الطوابل، 

23242، تطوان املغرب
BEST EL AZOUZI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قنا 
الح ام، إقامة الشطر  ، بلوك 

ب، الطابق 3، الرقم 2  الطوابل 
23242 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23525
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تقرر حل)
 BEST(شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
EL AZOUZI)مبلغ رأس الها)2.222  
قنا) سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
بلوك ب،) إقامة الشطر) ،) الح ام،)
الطابق)3،)الرقم)2 )الطوابل)23242 
الظرجف) (: ل) نتيجة  املغرب  تطوان 
جالقاهرة) اإلستثنائية  اإلقتصاسية،)

املتعلقة بوباء)كورجنا.
قنا) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
بلوك ب،) إقامة الشطر) ،) الح ام،)
الطابق)3،)الرقم)2 )الطوابل)23242 

تطوان املغرب.)
ج عين:

ج) العزجزي  سعيد  الديد)ة))
عنوانه)ا))قنا الح ام،)إقامة الشطر)
(، 2 الرقم) (،3 الطابق) بلوك ب،) (، 
املغرب) تطوان  (23242 الطوابل)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم) 362.
825I

centre(d’affaires(sicilia

MOUDJOU AUTO PIECE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

centre(d›affaires(sicilia

vn(safi ، 46000، safi(maroc

MOUDJOU AUTO PIECE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 8 املنار 

سيدي عبدالكريم اسفي - 46222 

اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2823

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر) سأن29) 222) ( 3 في) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 MOUDJOU الوحيد) الشريك  ذات 

رأس الها) مبلغ  (AUTO PIECE

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

سيدي) املنار  (8 رقم) اإلأت اعي 

اسفي) (46222 (- اسفي) عبدالكريم 

عدم توفر فرص) (: املغرب نتيجة ل)

الشغل.

 8 رقم) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

(- اسفي) عبدالكريم  سيدي  املنار 

46222)اسفي املغرب.)

ج عين:

ج) موسأو  صالح  الديد)ة))

سيدي) املنار  (8 رقم) عنوانه)ا))

اسفي) (46222 اسفي) عبدالكريم 

اامغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2638.

826I
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COMPTAFFAIRES

CASTELL DECOR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

CASTELL DECOR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املقاجمة الحدنية   زنقة  27 

العاليا - 22822 املح دية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 88 2

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يونيو) 222) (32 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (CASTELL DECOR
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي شارع املقاجمة الحدنية)  
زنقة) 27)العاليا)-)22822)املح دية)
:)صعوبة في تحقيق) املغرب نتيجة ل)

هدف الشركة).
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
املقاجمة الحدنية) )زنقة) 27)العاليا)

-)22822)املح دية املغرب.)
ج عين:

هيدالكو) كاليدطو  الديد)ة))
اسبانيا) سفيا  عنوانه)ا)) ج  باريخا 
)ة)) ك صفي) اسبانيا  سفيا  (4 762

للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
شارع) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
املقاجمة الحدنية) )زنقة) 27)العاليا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2578.

827I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

BAB MARRAKECH IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام امسا�شي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امدت2سام ع ارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 22422، الدار البيضاء املغرب
 BAB MARRAKECH IMMO

»شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 7  زنقة 
باسوي الدار البيضاء - - الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام امسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 5323
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)نون29) 222
امسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
(- القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  في  الزياسة 
رأس ال) لرفع  سرهم  (3.222.222
إ 4) سرهم  ( 22.222 من) الشركة 
22.222 .3)سرهم،)عن طريق تقديم)
حصة عينية مث ثلة في العقار موضوع)

الرسم العقاري عدس)52668/63.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824357.

828I

FIDUCIA-MID

 STE SAHARA BREAK SARL
AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 28 الطابق االجل طريق مكناس 
مي الل ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت
 STE SAHARA BREAK SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
تداموت ايت ازسك - 54352 ميدلت 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.238 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تغالجي) علي  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
نون29) (28 بتاريخ) تغالجي  يوسف 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون29) (25 بتاريخ) ب يدلت  االبتدائية 

 222)تحت رقم)326.
822I

AGCORE

AGCORE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGCORE
 39AV(LALLA(YACOUTE 5EME
ETAGE(APPT(D ، 20300، الدا 

البيضاء املغرب
AGCORE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 32شارع 

اللة ياقوت طابق 5 شقة س - 22322 
الدرالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.367383
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
مبلغ) (AGCORE الوحيد) الشريك 
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي)32شارع اللة ياقوت)
طابق)5)شقة س)-)22322)الدرالبيضاء)

املغرب نتيجة ل):)-خدارة)
-قلة املبيعات).

32شارع) ج حدس مقر التصفية ب)
اللة ياقوت طابق)5)شقة س)-)22222 

الدرالبيضاء)املغرب.)
ج عين:

الفا�شي) امين  مح د  الديد)ة))
2  شارع) رقم) عنوانه)ا)) ج  الفهري 
فيليكس هوفيت بوانيي م ق)22222 
)ة)) ك صفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 4327.

222I

GENERAL DE COMPTABILITE

NIDAL INTERNATIONAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع مح د اسيوري مكاتب زالغ 

الطابق التاني الرقم 5 فاس ، 
32222، فاس املغرب

NIDAL INTERNATIONAL شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2   
تجزئة موالي اسريس الشقة 2  

اتغات فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6682 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يناير) 222) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 NIDAL(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.INTERNATIONAL
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)
اإلأت اعية- التديي2-اإلستشارة  في 

اإلستشارة التجارية.
   2 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
  2 الشقة) اسريس  موالي  تجزئة 

اتغات فاس)-)32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديدة النضال خديجة)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
خديجة) النضال  الديدة 
تجزئة موالي اسريس) (  2 عنوانه)ا))
الشقة)2 )اتغات فاس)32222)فاس)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
خديجة) النضال  الديدة 
تجزئة موالي اسريس) (  2 عنوانه)ا))
الشقة)2 )اتغات فاس)32222)فاس)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)-.
22 I

Dilegis(Premium(Service

CREATIVWAY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Dilegis(Premium(Service
 Angle(Rue(D›alger(Et 2,Rue
 Abou(Bakr(Al(Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
CREATIVWAY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 
انفا الطابق 2 شقة  2 الدار 

البيضاء 3 222 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45344 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
27)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 CREATIVWAY الوحيد) الشريك 
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
شارع) (26 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان 
انفا الطابق)2)شقة) 2)الدار البيضاء)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (222 3

ًما. دَّ
َ

ل):)حل الشركة ُمْنَجٌز)ُمق
ج حدس مقر التصفية ب)26)شارع)
انفا الطابق)2)شقة) 2)الدار البيضاء)

3 222)الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) االبوركي  ياسين  الديد)ة))
عنوانه)ا))7 )زنقة العريف االجلال بن)
ياسين طابق) )شقة)4)اقامة الش س)
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن29) 222)تحت رقم) 77 82.
222I

AMJ MANAGEMENT

AUTO ECOLE NEDAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االرسن اقامة يامنة 2 الطابق 
االجل رقم 32 طنجة ، 22222، 

طنجة املغرب
AUTO ECOLE NEDAL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بنى 
سعيد بوع ار رقم القطعة 3222 

أ اعة اأزناية - 22222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22787

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

. ECOLE NEDAL
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعليم الدياقة.
بنى) حي  (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 3222 القطعة) رقم  بوع ار  سعيد 
طنجة) (22222 (- اأزناية) أ اعة 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (52 (: الديدة ناسية خزاني)

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
 52 (: الفتوح) احدان  الديدة 

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) خزاني  ناسية  الديدة 
 22222 طنجة) (25 سيور االنوار رقم)

طنجة املغرب.
الديدة احدان الفتوح عنوانه)ا))
بلقصي2ي) (224 رقم) الحدنى  حي 

22222)بلقصي2ي املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) خزاني  ناسية  الديدة 
 22222 طنجة) (25 سيور االنوار رقم)

طنجة املغرب
الديدة احدان الفتوح عنوانه)ا))
بلقصي2ي) (224 رقم) الحدنى  حي 

22222)بلقصي2ي املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248248.

223I

FLASH ECONOMIE

CAMPO D›ELL ORO CARS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CAMPO D›ELL ORO CARS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة ابن 

رشد ع ارة املهندسين ، الطابق 5 

رقم 36 - 62222 أدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CAMPO D’ELL ORO CARS

تأأي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.

:)زنقة ابن) عنوان املقر االأت اعي)

 5 الطابق) (، املهندسين) ع ارة  رشد 

رقم)36)-)62222)أدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
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  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الفالكي) حفيظ  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد حفيظ الفالكي عنوانه)ا))
  2 رقم) املدني  بن  مح د  شارع 

62222)أدة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد حفيظ الفالكي عنوانه)ا))
  2 رقم) املدني  بن  مح د  شارع 

62222)أدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4222.

224I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

KISSAMI CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب

KISSAMI CAR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زاجية 
زنقة املدي2ة ج جاس سرعة حي املدي2ة - 

63322 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3 85

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2222 غشت) ( 2 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (KISSAMI CAR حل)
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  (52.222
جاس) ج  املدي2ة  زنقة  زاجية  اإلأت اعي 
بركان) (63322 (- املدي2ة) حي  سرعة 

املغرب نتيجة لقفل الشركة.

ج عين:
الديد)ة))عزيز حوزي ج عنوانه)ا))
6262 282 )شا ي) شارع زنقة مولين)

غوا بلجيكا ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
زاجية) جفي  (2222 غشت) ( 2 بتاريخ)
زنقة املدي2ة ج جاس سرعة حي املدي2ة)-)

63322)بركان املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)727/ 222.
225I

LB COMPTA

CASA PALETTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

LB COMPTA
 RESIDENCE(BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

CASA PALETTE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 

شارع ع ر الخيام ج زنقة البنفسج 
بناية ب شقة رقم 4 الطابق   

بوسيجور - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2242 
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تحويل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
زنقة) ج  الخيام  ع ر  شارع  »تقاطع 
البنفسج بناية ب شقة رقم)4)الطابق)
22222)الدار البيضاء) (-  )بوسيجور)
علي) سيدي  جالس  »سجار  إ 4) املغرب«)
املح دية) (28822 (- الشالالت) جاركو 

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2566.
226I

FIDUCIAIRE BAMMOU

 AGRICOLE OUELED
MESBAH

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
 AGRICOLE OUELED MESBAH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 
ابي زرعة ع ارة ا اقامة الرضوان 
مكتب رقم 7 - 4222  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63482

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.AGRICOLE OUELED MESBAH

غرض الشركة بإيجاز):)مقاجلة في)
االنتاج ج التدويق الفالحي

تغدية ج تربية املوا�شي
بيع أ يع انواع الخضر ج الفواكه)

بالج لة.
زنقة) (26 (: عنوان املقر االأت اعي)
الرضوان) اقامة  ا  ع ارة  زرعة  ابي 
القنيطرة) ( 4222 (- (7 رقم) مكتب 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: اسيا) برطني  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اسيا  برطني  الديدة 

  4324 سجار الزاجية موالي بوسلهام)

سوق اربعاء)الغرب املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) اسيا  برطني  الديدة 

  4324 سجار الزاجية موالي بوسلهام)

سوق اربعاء)الغرب املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82322.

227I

SEGA CONSULTING SARL

 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES
إعالن متعدس القرارات

SEGA CONSULTING SARL
26  زنقة الندرين - بوسيجور 

الطابق الثاني- رقم 4 ، 22222، 

MAROC الدارالبيضاء

 ENTREPRISE AL MAJD

 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: ع لية 

خليل ع ارة أب   رقم 2 الطابق 

الثاني حي القدس - سيدي ال29نو�شي 

22622 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 527 7

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)سأن29)2222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحيين النظام امسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
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7:)الذي ينص عل4) بند رقم البند)
(: التقديم الجديد للدفوعات) مايلي:)
75222سرهم للديدة فتيحة بنعلي ج)

75222)سرهم للديد مهاأار املهدي
8:)الذي ينص عل4) بند رقم البند)
لرأس ال) الجديد  التقديم  مايلي:)
الشركة):)752)حصة للديدة فتيحة)
للديد مهاأار) حصة  (752 ج) بنعلي 

املهدي
ينص) الذي  (: 5 البند) رقم  بند 
فتيحة) الديدة  تعيين  مايلي:) عل4 
بنعلي ك دي2ة ثانية للشركة ملدة غي2)
مهاأار) الديد  أانب  إ 4  محدجسة 

املهدي
ينص) الذي  (: 6 البند) رقم  بند 
الصالحيات) كل  إعطاء) مايلي:) عل4 

لل دي2ين لتديي2 الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824476.
228I

AL WAKIL MANAGEMENT

BK CLIM SRAL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
4  شارع موالي اس اعيل اقامة 

موالي اس اعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 22222، طنجة املغرب

BK CLIM SRAL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4  شارع 

موالي اس اعيل اقامة موالي 
اس اعيل الطابق الثاني رقم 8 - 

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 BK (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CLIM SRAL AU
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)جبيع)

جتركيب املكيفات.
  4 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شارع موالي اس اعيل اقامة موالي)
(- (8 رقم) الثاني  الطابق  اس اعيل 

22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: اقريور) هشام  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد هشام اقريور عنوانه)ا))حي)
بي2 الشفاء) (5 رقم) (22 الدانية زنقة)

22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد هشام اقريور عنوانه)ا))حي)
بي2 الشفاء) (5 رقم) (22 الدانية زنقة)

22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)247232.
222I

MCG

راجلي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
راألي شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي أجليفي2ي 

23، أملكيس، النخيل - 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42283

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) نون29) 222) (24 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))شركة ليدونيول)

222. 67)حصة اأت اعية من أصل)

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  (67 .222

شركة ماربيال بتاريخ)24)نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32778 .

2 2I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

MILCOCINAS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م 

ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 

فوق ار�شي رقم 3 تطوان ، 23242، 

تطوان املغرب

MILCOCINAS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي احريق 

شارع الكرجم رقم 275 - 23222 

مرتيل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23 35

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) (32 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 MILCOCINAS الوحيد) الشريك 

سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي احريق)

 23222 (- (275 رقم) الكرجم  شارع 

مرتيل املغرب نتيجة ل):)ركوس القطاع.

ج حدس مقر التصفية ب حي احريق)
 23222 (- (275 رقم) الكرجم  شارع 

مرتيل املغرب.)
ج عين:

مخشان) الحكيم  عبد  الديد)ة))
ج عنوانه)ا))حي احريق شارع الكرجم)
املغرب) مرتيل  (23222  275 رقم)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)6 74.
2  I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE BOURAZG DES
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
 STE BOURAZG DES TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
مح د الداسس رقم22 تجزئة 

البدتان 2 جأدة - 62222 جأدة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2262 
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
 STE BOURAZG DES TRAVAUX
مدؤجلية) ذات  شركة  (DIVERS
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  (22.222 رأس الها)
مح د) شارع  اإلأت اعي  مقرها 
 2 البدتان) تجزئة  رقم22) الداسس 
62222)جأدة املغرب نتيجة) (- جأدة)

لعدم تحقيق الهدف االأت اعي.
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ج عين:
ج) مواسيلي  الدين  نور  الديد)ة))
 62222 حي االمل العيون) عنوانه)ا))
العيون املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
شارع) جفي  نون29) 222) (23 بتاريخ)
تجزئة) رقم22) الداسس  مح د 
جأدة) (62222 (- جأدة) (2 البدتان)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4268.
2 2I

FLASH ECONOMIE

NEWLOGIS
إعالن متعدس القرارات

NEWLOGIS
RC:521179

بتاريخ) امسهم  تفويت  ب قت�شى 
امسهم) تفويت  تم  ؛) (24/  /222 
حامل) أوني  ع ر  الديد  طرف  من 

بطاقة الهوية
 BK627885

)جالديد عبد الح يد أ ال حامل)
BK 6 874 (بطاقة الهوية

إ 4 الطرف الثاني الديد مح د) (
الغازي حامل

 BK32242 (بطاقة الهوية
املتنازلون) ي تلكها  التي  امسهم  (
تم) من  ج  (NEWLOGIS SARL في)
التنازل عن كافة الض انات الواقعية)
جالقانونية في مثل هذه اممور الذي)
 (333( يقبل ثالث ائة جثالثة جثالثين)

)،)أي)٪33.3)من
ً
سه ا

ا)
ً
)أصبح الديد مح د الغازي مالك

(
ً
لثالث ائة جثالثة جثالثين))333))سه ا
،)أي)٪33.3)من رأس املال ي ثل مبلغ)
صدر) ج  مكتتًبا  (، سرهم) (33322.22

نقدا
-تعديل الفصل)6)ج)7)من النظام)

امسا�شي للشركة)
النظام) من  ( 6 املاسة) -تعديل 
تعيين) :تم  املدي2ين) تعيين  امسا�شي 
عبد) جالديد  أوني  ع ر  الديد 
الح يد أ ال جالديد مح د الغازي)

مشاركين) مدي2ين  أعاله  املذكور 
للشركة لفت2ة غي2 محدجسة.)

ستلتزم) (، ذلك) إ 4  -باإلضافة 
بج يع) صحيح  بشكل  الشركة 
امع ال املتعلقة بها من خالل التوقيع)
املشاركين) لل دي2ين  املنفصل 

املذكورين أعاله.
امسا�شي) النظام  عل4  املوافقة 

الجديد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 8243
2 3I

FLASH ECONOMIE

BALI SIGNATURE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BALI SIGNATURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 مقرها االأت اعي املؤقت : مكتب 
رقم 28 الطابق 3 ع ارة 5  تجزئة 

رط ة شارع فلدطين - مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22877
طرف) من  موثق  عقد  ب وأب 
موثق) الخراص  أمين  أح د  االستاذ 
بتاريخ) 222/  /22،) ب راكش 
بتاريخ) ب راكش  مسجل 
املداخيل) سجل  (23/  /222 
 RE( 2021-0090890-11071 عدس:)
ذات) لشركة  امسا�شي  النظام  (،
بالخصائص) محدجسة  مدؤجلية 

التالية
 BALI« الشركة:) اسم 
سات) شركة  (»SIGNATURE

املدؤجلية املحدجسة.
غرض الشركة في املغرب جخارأه:
جبيع) شراء) (- العقاري) االنعاش  (-
العقارات جالوساطة جإسارة العقارات.
-)املشاركة املباشرة أج غي2 املباشرة)
للشركة في أ يع املعامالت التجارية)
التي قد تتعلق بأحد امشياء)املذكورة)
أعاله عن طريق إنشاء)شركات أديدة)
من أي نوع أج عن طريق املداه ة أج)
التجارية) امجراق  شراء) أج  االكتتاب 

االأت اعية) الج عيات  الحقوق  أج 

جاالندماج في الشركات أج غي2 ذلك)

جع وًما أ يع الع ليات التجارية)

جالعقارية) جاملنقولة  جالصناعية 

جاملالية التي ي كن أن تزيد من تطوير)

غرض الشركة.

املقر االأت اعي):

الرئي�شي) املكتب  مقر  سيكون 

(،(28 ،)املكتب رقم) مؤقًتا في مراكش)

الطابق الثالث ع ارة رقم)5 )،)تجزئة)
رط ة)،شارع فلدطين

مدة الشركة):

في) تسجيلها  يوم  من  سنة  (22

السجل التجاري.
رأس ال الشركة:

الشركة) رأس ال  تحديد  تم 

سرهم) مليون  أربعين  مبلغ  في 

مقد ة) (، سرهم)) (42.222.222.22(

سهم) ((42.222( ألف) أربعين  إ 4 

سرهم لكل منها مكتتب) ( 222 بقي ة)

جمدفوع بالكامل،)جمخصص للشركاء)

ب ا يتناسب مع مداه تهم جهي:

  4.422 غيتي) مح د  الديد  (-

حصة

الراكبي) الرح ن  عبد  الديد  (-

222.  )حصة

-)عبد املجيد بنيس)4422 )حصة

إأ ا ي امسهم)42.222)حصة

التدي2 جاإلسارة:

يتم إسارة جتديي2 الشركة من قبل)

مرتبطين أج) شخص طبيعي أج أكث2،)

تم) الشركاء.) قبل  من  محدسين  غي2 

جالديد) غيتي  مح د  الديد  تعيين 

ك دي2ين) الراكبي  الرح ان  عبد 

مشاركين للشركة لفت2ة غي2 محدجسة.

الدنة االأت اعية:
امجل) في  االأت اعية  الدنة  تبدأ 
من يناير جتنتهي في الحاسي جالثالثين)

من سأن29 من كل عام.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش في)3)سأن29) 222:
-)رقم السجل التجاري:)22877 

-)السجل الت2تيبي:)3668 

2 4I

الدالجي حدن

مدرسة الياسمين كاليفورنيا 
الخاصة

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

الدالجي حدن
5  شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2222، الدار البيضاء املغلرب
مدرسة الياس ين كاليفورنيا 

الخاصة شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

6 6 تجزئة بالس العز شارع فاس 
كاليفورنيا - 52 22 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

بنيحيى اح د ك دي2 جحيد
تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823323.

2 5I

fam(consulting

 SOCIETE IMMOBILIERE
 JAOUHARAT AL

AOUMRANE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc
 SOCIETE IMMOBILIERE

 JAOUHARAT AL AOUMRANE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي كدية 

لعبيد سار لحجر اقامة رياض أوهرة 
ع ارة س شقة 3 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
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تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36242

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

23)غشت) 222)تم تعيين) املؤرخ في)

مدي2 أديد للشركة الديد)ة))أالل)

مح د ك دي2 جحيد

تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)27233 .

2 6I

EUROMED(COMPTA-SARL

HELLO HOUSE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EUROMED(COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HELLO HOUSE SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 3  

طريق اجريكا قناة زربا تجزئة ح زة   

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 HELLO(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.HOUSE SARL

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

  3 كلم) (: عنوان املقر االأت اعي)

طريق اجريكا قناة زربا تجزئة ح زة)

 )مراكش)-)42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (252 (: الديد ع اس أايل)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (252 (: أايل) فؤاس  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد شهيد ساجسي):)252)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

252)حصة) (: الديد رشيد ساجسي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أايل  ع اس  الديد 

 75222 فرندا) مونتفرماي 

مونتفرماي فرندا.

عنوانه)ا)) أايل  فؤاس  الديد 

 75222 فرندا) مونتفرماي 

مونتفرماي فرندا.

 2 الديد شهيد ساجسي عنوانه)ا))

زنقة)332)حي املقاجمة بركان)63322 

بركان املغرب.

 2 الديد رشيد ساجسي عنوانه)ا))

زنقة)332)حي املقاجمة بركان)63322 

بركان املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) أايل  ع اس  الديد 

 75222 فرندا) مونتفرماي 

مونتفرماي فرندا

 2 الديد شهيد ساجسي عنوانه)ا))

زنقة)332)حي املقاجمة بركان)63322 

بركان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32824 .

2 7I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

MENUISERIE ERRADI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

اقامة الربيع   الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 

42222، مراكش املغرب

MENUISERIE ERRADI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 7 
رقم 28 سيدي بوسشيش - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 282

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

32)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 MENUISERIE الوحيد) الشريك 

  2.222 رأس الها) مبلغ  (ERRADI

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل)
7)رقم)28)سيدي بوسشيش)-)42222 

اسباب) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

اقتصاسية.

 7 ج حدس مقر التصفية ب املحل)
 42222 (- سيدي بوسشيش) (28 رقم)

مراكش املغرب.)

ج عين:

ج) الرا�شي  هللا  فتح  الديد)ة))
هللا) اعبيد  سرب  (82 رقم) عنوانه)ا))

املغرب) مراكش  (42222 ملواسين)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)3565 .

2 8I

بن علي لألستشارة ش م م

MOUNDA SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

بن علي لألستشارة ش م م
252 تجزئة املدار طريق أسفي 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب
MOUNDA SERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي شقة رقم 
324 ع ارة ي 2  الطابق الثالث 
اقامة الفضل االزسهار - 42222 

مراكش املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2  5 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تغيي2) يوليوز) 222) (22 املؤرخ في)
التحصيل) (« من) الشركة  نشاط 

املحت2فين جالج عيات جامفراس.
جاإلسارة) جالتنظيم  التص يم  (-
الكلية أج الجزئية للخدمات املتعلقة)
جبناء) (، الندجات) مثل  (، بالحدث)
جالذكرى) (، جاالفتتاح) (، الفريق)
الدنوية للشركة)،)جاالخت2اع)،)جحفلة)
جأمدية) (، ججرشة الع ل) (، الحديقة)
جاالأت اعات) (، جاملؤت رات) (، الشركة)
،)جأي ع لية اتصال جتدويق للحدث).
الفعاليات) جتأأي2  إقامة  (-
)تحديات)،)منصات)،)ألعاب)،)فنانون)

،)إلخ)
زينة) تأأي2  أج  تركيب  أج  إنشاء) (-
منصات) أج  املواضيعية  املناسبات 

العرض التدويقية
الخدمات) تنفيذ  أج  إسارة  (-
(، جاملطاعم) (، )اإلقامة) املداعدة)
(، جاملوظفين) (، جالالفتات) (، جالتقنية)

إلخ)
جإسارة) الع ارات  »سانديك  إ 4) («

امللكية املشت2كة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 288 .
2 2I
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SEGA CONSULTING SARL

 ENTREPRISE AL MAJD
 D'EXPLOITATION DE

CARRIERES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SEGA CONSULTING SARL
26  زنقة الندرين - بوسيجور 
الطابق الثاني- رقم 4 ، 22222، 

MAROC الدارالبيضاء
 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع لية 
خليل ع ارة أب   رقم 2 الطابق 

الثاني حي القدس سيدي برنو�شي 
22622 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 527 7
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (22 5 ف29اير) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
نعيم) ميلوسي  )ة)) الديد) تفويت 
52 )حصة اأت اعية من أصل)622 
حصة لفائدة الديد))ة))سالم مهاأار)

بتاريخ)26)ف29اير)5 22.
نعيم) ميلوسي  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (452
622)حصة لفائدة الديد))ة))املهدي)

مهاأار بتاريخ)26)ف29اير)5 22.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824475.

222I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

LHM TRANS LHAWTA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
LHM TRANS LHAWTA

 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
البد ة ع ارة 2 رقم 8 عين الدبع 

البيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.487662
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
6 )غشت) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (LHM TRANS LHAWTA
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
البد ة) اقامة  اإلأت اعي  مقرها 
عين الدبع البيضاء) (8 رقم) (2 ع ارة)
-)22222)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)كوفيد)2  .
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
عين الدبع) (8 رقم) (2 البد ة ع ارة)
الدارالبيضاء) (22222 (- البيضاء)

املغرب.)
ج عين:

ج) االعرج  مح د  الديد)ة))
 2 ع ارة) البد ة  اقامة  عنوانه)ا))
 22222 عين الدبع البيضاء) (8 رقم)
)ة)) ك صفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)722342.
22 I

SEGA CONSULTING SARL

 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SEGA CONSULTING SARL
26  زنقة الندرين - بوسيجور 
الطابق الثاني- رقم 4 ، 22222، 

MAROC الدارالبيضاء
 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع لية 
خليل ع ارة أب   رقم 2 الطابق 

الثاني حي القدس سيدي برنو�شي 
22622 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 527 7
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (22 2 أبريل) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
نعيم) هدى  )ة)) الديد) تفويت 
322)حصة اأت اعية من أصل)322 
ميلوسي) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

نعيم بتاريخ)25)أبريل)2 22.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824474.
222I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE GRONEGO SARL AU
)شركة كرونيكو )

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA »B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
STE GRONEGO SARL AU )شركة 

كرجنيكو ) شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
الكائن بتجزئة املنزه 2 رقم 323 

بوفكران مكناس مكناس 52222 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54222

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
)شركة) (GRONEGO SARL AU

كرجنيكو)).
:)-أع ال ج) غرض الشركة بإيجاز)

انشاءات مختلفة))مقاجل)
-)ميكانيكي)

-)كهرباء))مقاجل تركيب))يع ل بها)
اقل من عشرة اشخاص

)بيع) الورنيش ج مختلف املواس) (-
بالتقديط).

محل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 323 رقم) (2 املنزه) بتجزئة  الكائن 
 52222 مكناس) مكناس  بوفكران 

مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: شقري) سعيد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شقري  سعيد  الديد 
 22 رقم) الخضراء) املدي2ة  شارع 
مكناس) (52222 مكناس) بفكران 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) شقري  سعيد  الديد 
 22 رقم) الخضراء) املدي2ة  شارع 
مكناس) (52222 مكناس) بفكران 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 536.

223I
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SEGA CONSULTING SARL

 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SEGA CONSULTING SARL
26  زنقة الندرين - بوسيجور 
الطابق الثاني- رقم 4 ، 22222، 

MAROC الدارالبيضاء
 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع لية 
خليل ع ارة أب   رقم 2 الطابق 

الثاني حي القدس سيدي برنو�شي 
22622 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 527 7
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (22 7 ماي) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
مهاأار) سالم  )ة)) الديد) تفويت 
752)حصة اأت اعية من أصل)752 
حصة لفائدة الديد))ة))فتيحة بنعلي)

بتاريخ)28)ماي)7 22.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824476.

224I

CREASTE MAROC

 ACADEMIE MAROCAINE
DE L'INNOVATION - PRIVEE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 11 RUE(HADJ(OMAR(RIFFI
 N°6 3EME(ETAGE(CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

 ACADEMIE MAROCAINE DE
 L'INNOVATION - PRIVEE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 27 

شارع عبدهللا بن ياسين طابق الثاني 

رقم 24 الدار البيضاء - 22252 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4572 5

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر) أكتوبر) 222) ( 2 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

 ACADEMIE MAROCAINE DE

مبلغ) (L’INNOVATION( -( PRIVEE

جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

شارع) (27 ع ارة) اإلأت اعي  مقرها 

عبدهللا بن ياسين طابق الثاني رقم)

الدار) (22252 (- البيضاء) الدار  (24

البيضاء)املغرب نتيجة ل):)هالك رأس)

اال ي كله أج معظ ه بحيث

التت كن من االست رار..

ج حدس مقر التصفية ب ع ارة)27 

شارع عبدهللا بن ياسين طابق الثاني)

رقم)24)الدار البيضاء)-)22252)الدار)

البيضاء)املغرب.)

ج عين:

ج) الحداني  حدن  الديد)ة))

ال29نو�شي) رياض  اقامة  عنوانه)ا))

غالم) اهل  (8 رقم) (5 ع ارة) (2 س) م 

البيضاء) الدار  (22252 ال29نو�شي)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن29) 222)تحت رقم)823274.

225I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE HINBO HOLDING SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي2 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°42
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE HINBO HOLDING SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي قصر 
تازموريت الخنك الراشيدية - 

52222 الراشيدية املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) املؤرخ في)  )سأن29) 222)
بيع) »التجارة-) من) الشركة  نشاط 
ج) »االستي2اس  إ 4) الغذائية«) املواس 

التصدير-)اع ال مختلفة)».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)624.
226I

SEGA CONSULTING SARL

 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

SEGA CONSULTING SARL
26  زنقة الندرين - بوسيجور 
الطابق الثاني- رقم 4 ، 22222، 

MAROC الدارالبيضاء
 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع لية 
خليل ع ارة أب   رقم 2 - الطابق 2 
حي القدس سيدي برنو�شي 22622 

الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 527 7

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (22 5 ف29اير) (26 املؤرخ في)

مدي2 أديد للشركة الديد)ة))مهاأار)

املهدي ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824475.

227I

AMG RIDGE

 IDRISSI OUDGHIRI

 MOHAMMED DAKIR

IMPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 IDRISSI OUDGHIRI

MOHAMMED DAKIR IMPORT

42  زنقة ست2اسبورغ الطابق   رقم 

4 ، 22282، الدارالبيضاء املغرب

 IDRISSI OUDGHIRI

 MOHAMMED DAKIR IMPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 42  
زنقة ست2اسبورغ الطابق   رقم 4 - 

22282 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372477

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)أكتوبر) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»42 )زنقة ست2اسبورغ الطابق) )رقم)

املغرب«) الدارالبيضاء) (22282 (- (4
(- مدينة اهل لوغالم) (3 رقم) (23« إ 4)

22622)الدارالبيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)48 722.

228I
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FIDUCOGEM

FELJA INVESTISSEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 ع ارة 52 مكاتب اشرف شارع 

 FES ،32222 ، مح د الداسس فاس

MAROC

FELJA INVESTISSEMENT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 

اأرير سيدي احرازم - 32222 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38735

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

2 )شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ) (FELJA INVESTISSEMENT
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

اأرير) اجالس  سجار  اإلأت اعي  مقرها 

سيدي احرازم)-)32222)فاس املغرب)

نتيجة ل):)انعدام فرص الع ل بدبب)

املنافدة.

ج حدس مقر التصفية ب سجار اجالس)

32222)فاس) (- اأرير سيدي احرازم)

املغرب.)

ج عين:

ج) فلجة  بوشتى  الديد)ة))

سيدي) اأرير  اجالس  سجار  عنوانه)ا))

احرازم)32222)فاس املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)سجار اجالس اأرير سيدي احرازم فاس

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5325.

222I

مكتب املحاسبة

SMART PACTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مكتب املحاسبة
6  زنقة سال الدعاسة 2 ، 5222 ، 

الخ يدات املغرب
SMART PACTS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 52   حي 
الجديد جاملاس - 5222  الخ يدات 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22232

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (SMART PACTS حل)
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
52  )حي الجديد جاملاس) اإلأت اعي)
الخ يدات املغرب نتيجة) ( 5222 (-

مزمة اقتصاسية جأائحة كورجنا.
ج عين:

أمعجي) نورالدين  الديد)ة))
جاملاس) الدجمين  حي  عنوانه)ا)) ج 
الخ يدات املغرب ك صفي) ( 5222

)ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)25)نون29) 222)جفي)52  )حي)
الجديد جاملاس)-)5222 )الخ يدات)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) بالخ يدات  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)365 .
232I

ABDOU TRANS DAK

KHATRI IDA CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHATRI IDA CAR
شارع املقاجمة الطابق الدفلي رقم 

2  ، 73222، الداخلة املغرب
KHATRI IDA CAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املقاجمة الطابق الدفلي رقم 2  - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KHATRI IDA CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- ( 2 رقم) الدفلي  الطابق  املقاجمة 

73222)الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: العلوي) فنانة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العلوي  فنانة  الديدة 
شارع الحدن الثاني رقم)7   73222 

الداخلة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) العباسي  نورة  الديدة 
شارع التي2س زنقة الشيخ الوا ي رقم)

7   73222)الداخلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 
سأن29) 222)تحت رقم) 2237/222.

23 I

مكتب املحاسبة

ARO MERVEILLE
شركة التضامن

قفل التصفية

مكتب املحاسبة
6  زنقة سال الدعاسة 2 ، 5222 ، 

الخ يدات املغرب
ARO MERVEILLE شركة التضامن
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 2232  
حي الرشاس - 5222  تيفلت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28352
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (27 املؤرخ في)
شركة التضامن) (ARO MERVEILLE
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
  2232 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان 
تيفلت املغرب) ( 5222 (- حي الرشاس)
جأائحة) اقتصاسية  مزمة  نتيجة 

كورجنا.
ج عين:

ج) سالمي  اس اعيل  الديد)ة))
عنوانه)ا))حي الرح ة قطاع سين رقم)
 34 2222 )سال املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
  2232 جفي) نون29) 222) (27 بتاريخ)

حي الرشاس)-)5222 )تيفلت املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) بالخ يدات  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)366 .
232I

CABINET BAHMAD

MOROCCAN ROOTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
 MOROCCAN ROOTS
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شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
2 عل4 الي ين شقة رقم 6 زاجية زنقة 

طارق ابن زياس جابن عائشة إقامة 
اكديل سيور ع ارة 8  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2  27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. MOROCCAN ROOTS
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جمطعم.
مكتب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
6)زاجية) 2)عل4 الي ين شقة رقم) رقم)
عائشة) جابن  زياس  ابن  طارق  زنقة 
(- ( 8 ع ارة) سيور  اكديل  إقامة 

42222)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
 NASLI HOLDING الشركة)
إقامة مراكش بالزا ع ارة) عنوانه)ا))
(- الثاني) الطابق  ب) 2) شقة  س )

42.222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
سليطين) سني  نبيل  الديد 
تجزئة) امرشيش  م  ح  عنوانه)ا))
مراكش) (42.222  227 رقم) الح راء)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32726 .
233I

CREASTE MAROC

GUARCLEAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 11 RUE(HADJ(OMAR(RIFFI
 N°6 3EME(ETAGE(CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

GUARCLEAN شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 شارع 

عبالقاسر مفتقار طابق 2 رقم 4 الدار 
البيضاء - 22252 مح دية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.462235
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (GUARCLEAN
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي)45)شارع عبالقاسر مفتقار)
(- البيضاء) الدار  (4 رقم) (2 طابق)
(: مح دية املغرب نتيجة ل) (22252
هالك رأس اال ي كله أج معظ ه بحيث)

التت كن من االست رار..
ج حدس مقر التصفية ب)45)شارع)
عبالقاسر مفتقار طابق)2)رقم)4)الدار)
البيضاء) الدار  (22252 (- البيضاء)

املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))فيصل عالم ج عنوانه)ا))
مح دية) (32 رقم) انزاران  بئ2  شارع 
22252)مح دية املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824545.
234I

AMG RIDGE

 IDRISSI OUDGHIRI
 MOHAMMED DAKIR

IMPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 IDRISSI OUDGHIRI
MOHAMMED DAKIR IMPORT

42  زنقة ست2اسبورغ الطابق   رقم 
4 ، 22282، الدارالبيضاء املغرب

 IDRISSI OUDGHIRI
 MOHAMMED DAKIR IMPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 42  

زنقة ست2اسبورغ الطابق   رقم 4 - 
22282 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372477
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
أكتوبر) 222  (25 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع  تم 
من) أي  سرهم«) (273.222« قدره)
»2.227.222)سرهم«)إ 4)»3.222.222 
سرهم«)عن طريق):)إسماج احتياطي أج)

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)48 722.
235I

AMG RIDGE

 IDRISSI OUDGHIRI
 MOHAMMED DAKIR

IMPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 تد ية الشركة

 IDRISSI OUDGHIRI
MOHAMMED DAKIR IMPORT

42  زنقة ست2اسبورغ الطابق   رقم 
4 ، 22282، الدارالبيضاء املغرب

 IDRISSI OUDGHIRI
 MOHAMMED DAKIR IMPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي 42  

زنقة ست2اسبورغ الطابق   رقم 4 - 
22282 الدارالبيضاء املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

372477
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) أكتوبر) 222) (25 في) املؤرخ 
 IDRISSI« تغيي2 تد ية الشركة من)
 OUDGHIRI MOHAMMED
إ 4) (»DAKIR IMPORT

.(«(COMPTOIR DES GIFTS«
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)48 722.

236I

CABINET BAHMAD

FIME HOSPITALITY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
FIME HOSPITALITY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
2 عل4 الي ين شقة رقم 6 زاجية زنقة 

طارق ابن زياس جابن عائشة إقامة 
اكديل سيور ع ارة 8  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 2  
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 FIME (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.HOSPITALITY
غرض الشركة بإيجاز):)كراء)شقق)

مفرجشة جفيالت مفرجشة).
مكتب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
6)زاجية) 2)عل4 الي ين شقة رقم) رقم)
عائشة) جابن  زياس  ابن  طارق  زنقة 
(- ( 8 ع ارة) سيور  اكديل  إقامة 

42222)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
إقامة) عنوانه)ا)) (RDMR الشركة)
شقة ب) 2  مراكش بالزا ع ارة س )
مراكش) (42222 (- الثاني) الطابق 

املغرب.
ماري) لورجنت  اندري  بيي2  الديد 
ميدت2 عنوانه)ا))2  )أيزجس ايكالن)

32822)ت يرفورين بلجيكا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
ماري) لورجنت  اندري  بيي2  الديد 
ميدت2 عنوانه)ا))2  )أيزجس ايكالن)

32822)تي2فورين بلجيكا
بونديرجن) كلوس  فالي2ي  الديدة 
 22 رقم) ستوكية  تجزئة  عنوانه)ا))

تاركة)42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32827 .
237I

Trefle(Conseil

ACHTAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

ACHTAL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي أوف 

الدجار،   سجار عالل سيدي يونس 

الج اعة القرجية آيت أمي2ة سائرة 

إقليم بيوكرة شتوكة آيت باها - 

22 87 أكاسير املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.525777

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

سجار عالل سيدي) »أوف الدجار،) )

أمي2ة) آيت  القرجية  الج اعة  يونس 

سائرة إقليم بيوكرة شتوكة آيت باها)

»شارع) إ 4) أكاسير املغرب«) (87 22 (-

الطابق) (، (222 ع ارة) (، عبد املومن)

 22242 (- (42 رقم) املكتب  (، الثاني)

الدار البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824428.

238I

phoenicia

 EILEN CHOCOLATE
TRADING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

phoenicia

 4rue(Bern(N1 Q(des(hopiteux

 Casablanca ، 20360،

casablanca(maroc

 EILEN CHOCOLATE TRADING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عين 

تاجأتات الدار البيضا - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 EILEN (: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.CHOCOLATE TRADING

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جبيع تدويق الشوكوال جالحلويات.

عنوان املقر االأت اعي):)شارع عين)

تاجأتات الدار البيضا)-)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 RAMI( DAHLA( :( 800 الديد)

حصة بقي ة)82.222)سرهم للحصة).

 DOAA(ALKOLD(:(200(الديدة

حصة بقي ة)22.222)سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

RAMI DAHLA)عنوانه)ا)) الديد)

 ANNASSIM  42 MARMARA 33

.20000(Casablanca(MAROC

 DOAA ALKOLD الديدة)

 ANNASSIM  42 عنوانه)ا))

 MARMARA 33 22222

.Casablanca(MAROC

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

RAMI DAHLA)عنوانه)ا)) الديد)

 ANNASSIM  42 MARMARA 33

20000(Casablanca(MAROC

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)222 7.

232I

CABINET OBILAT

BZ PROMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET OBILAT
23 زنقة كارنوط ، 22222، طنجة 

املغرب
BZ PROMO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 ، 

شارع سدي مح د ابن عبد هللا - 
22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22732

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 8
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 BZ (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PROMO
تنعيش ج) (: غرض الشركة بإيجاز)

الت2جيج للعقار)؛
)القيام بج يع الع ليات املتعلقة)
أج) (/ ج) املقاجالت  شركات  بنشاط 

املطورين العقاريين)؛
حيازة جخدمة جتقديم امرا�شي) (

املكشوفة للبيع)؛
لالستخدام) املباني  جتأأي2  بناء) (
الدكني أج املنهي)،)إما لحداب خاص)

أج))نيابة عن أطراف ثالثة)؛
إطالق جترجيج أي مشرجع عقاري)

بشكل عام.
املعامالت) أ يع  (، عام) بشكل 
جاملالية) جالصناعية  التجارية 
بشكل) املتعلقة  جالعقارية  جاملنقولة 
مباشر أج غي2 مباشر بامشياء)املذكورة)

أعاله جالتي قد تعزز تطوير الشركة..
(، 23 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- هللا) عبد  ابن  مح د  سدي  شارع 

22222)طنجة املغرب.
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أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 222 (: الديد بنعي�شى ابن زرجال)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 222 (: ابن زرجال) الدعد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 222 (: زرجال) ابن  ع ر  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 222 (: زرجال) ابن  املختار  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  22 (: الديدة بوشرى ابن زرجال)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

زرجال) ابن  بنعي�شى  الديد 
قاسم) بئ2  شارع  (،8 رقم) عنوانه)ا))

الدوي�شي)72 2 )الرباط املغرب.

زرجال) ابن  الدعد  الديد 
عنوانه)ا))254،)زنقط بني كرفط حي)

الرباط) ( 2 72 الدوي�شي) الدفراء)

املغرب.

الديد ع ر ابن زرجال عنوانه)ا))
الدوي�شي) قاسم  بئ2  شارع  (،8 رقم)

72 2 )الرباط املغرب.

الديد املختار ابن زرجال عنوانه)ا))
طنجة) (22222 زنقة قرطبة) (،6 رقم)

املغرب.

زرجال) ابن  بوشرى  الديدة 
قاسم) بئ2  شارع  (،8 رقم) عنوانه)ا))

الدوي�شي)72 2 )الرباط املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

زرجال) ابن  الدعد  الديد 
عنوانه)ا))254،)زنقط بني كرفط حي)

الرباط) ( 2 72 الدوي�شي) الدفراء)

املغرب

الديد ع ر ابن زرجال عنوانه)ا))
الدوي�شي) قاسم  بئ2  شارع  (،8 رقم)

72 2 )الرباط املغرب

الديد املختار ابن زرجال عنوانه)ا))
طنجة) (22222 زنقة قرطبة) (،6 رقم)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248872.
242I

MACOSIS CONSULTING

ALLO NIZARE CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
ALLO NIZARE CAR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

الراحة رقم 248 طريق عين الد ن - 
32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57787
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
ذات) شركة  (ALLO NIZARE CAR
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 522.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
عين) طريق  (248 رقم) الراحة  حي 
الد ن)-)32222)فاس املغرب نتيجة)

لصعوبات مالية.
ج عين:

الديد)ة))عزيزة بركلة ج عنوانه)ا))
الزهور) زنقة لوزان  شارع طنطا)  )
)ة)) فاس املغرب ك صفي) (32222 2

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)2 )نون29) 222)جفي حي الراحة)
رقم)248)طريق عين الد ن)-)32222 

فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5582/222.
24 I

MACOSIS CONSULTING

 RIMAAL OURGHA
CONSTRUCTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

 RIMAAL OURGHA

CONSTRUCTION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شقة رقم 

8 ع ارة 8 الطابق 4 اقامة الحرية 

شارع فلدطين - 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57645

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

سأن29) 222  ( 4 في) املؤرخ 

 RIMAAL OURGHA حل) تقرر 

ذات) شركة  (CONSTRUCTION

رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

 8 ع ارة) (8 رقم) شقة  اإلأت اعي 

شارع) الحرية  اقامة  (4 الطابق)

املغرب) فاس  (32222 (- فلدطين)

نتيجة لصعوبات مالية.

ج عين:

ج) الدلوى  ح يد  الديد)ة))
زنقة) (34 الكرامة) شارع  عنوانه)ا))

فاس) (32222 الزهور)   فريطاجن 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ)26)غشت) 222)جفي شقة رقم)

الحرية) اقامة  (4 الطابق) (8 ع ارة) (8

فاس) (32222 (- فلدطين) شارع 

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5668/2.

242I

FIDUSCAL

أليونس أمنجمونت 
 ALLIANCES

AMENAGEMENT
إعالن متعدس القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32 
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 ALLIANCES أليونس أمنج ونت
AMENAGEMENT »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي:  32 شارع 

جاس الدجرة تجزئة شهدية املفة 
الداربيضاء - 22242 الداربيضاء 

املغرب .
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 627 7

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي) (: بيع الحصص) قرار رقم) )
ينص عل4 مايلي:)جفقا محكام النظام)
امسا�شي للشركة)،)يأخذ الج ع العام)
عل ا بالتغيي2ات التالية:)الديد سكاجي)
جخ د ائة) ألفين  يبيع  مصطفى 
22.22 )سرهم) )2522))حصة بقي ة)
لكل منها لصالح الديد الع راني زرفي)
ألفان) املباعة  حدن.عدس الحصص 
بقي ة) حصة  ((2522( جخ د ائة)
22.22 )سرهم للحصة ة ب بلغ مائتين)
جخ دين ألف))252.222.22)سرهم).

املال) رأس  توزيع  (2 رقم) قرار 
مايلي:) عل4  ينص  الذي  الجديد:)
عل4 اقت2اح) بناًء) (، يقرر الج ع العام)
مدي2ها)،)حجز امأزاء)املحدسة أسناه)
في املقت2حات التالية:)-)الديد سكاجي)
مصطى……)..)2522)حصة).)-)الديد)
 2522 (.. (…… حدن.) زرفي  الع راني 
حصة).)املج وع)….)......)5222)حصة)
قرار رقم)3)تعيين مدي2 تاني:)الذي)
يعين الج ع العام) ينص عل4 مايلي:)
الديد الع راني زريفي حدن مدي2ا)

تانيا للشركة لفت2ة غي2 محدجسة.
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اإلسارة:) صالحيات  (4 رقم) قرار 
تت تع اإلسارة) الذي ينص عل4 مايلي:)
جالتصرف) اإلسارة  صالحيات  بأجسع 
للتصرف) (، تحفظ) أج  قيوس  سجن  (،
باسم الشركة جنيابة عنها في ا يتعلق)
أ يع) في  (، التالتة) امطراف  بج يع 
الصالحيات) مراعاة  مع  (، الظرجف)
إ 4) (

ً
صراحة القانون  يخصصها  التي 

الج ع العام العاسي.)جبالتا ي)،)ستلتزم)
الشركة بشكل صحيح بج يع امع ال)
املتعلقة بها جكذلك الع ليات املالية)
للديد) املشت2ك  التوقيع  خالل  من 
الع راني) جالديد  مصطفى  سكاجي 

زرفي حدن.
تغيي2 الشكل القانوني) (5 قرار رقم)
مايلي:) عل4  ينص  الذي  (: لشركة)
املدؤجلية) سات  شركة  تحويل  تم 
املحدجسة من شريك جحيد إ 4 شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (: 4 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات اإلسارة
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

املداه ات
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

رأس ال الشركة
عل4) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 

مايلي:)االسارة
عل4) ينص  الذي  (: 6 رقم) بند 

مايلي:)االمضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824562.
243I

EL FACHTALI CONSEIL

 ARCHITECTURAL
 PROMOTION

IMMOBILIERE A.P.I
إعالن متعدس القرارات

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

2 شارع موالي عبد هللا مراكش ، 
42222، مراكش املغرب
 ARCHITECTURAL

 PROMOTION IMMOBILIERE
A.P.I »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: مكتب 

رقم 22 مركز امع ال برج املنارة 2 
شارع عبدالكريم الخطابي - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 22 82

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)تم رفع رأس ال الشركة ب بلغ)
من) أي  سرهم«) (44.222.222« قدره)
»22.222 )سرهم«)إ 4)»45.222.222 
حصص) تقديم  طريق  عن  سرهم«)
معدة) عارية  أرض  عن  عبارة  عينية 
موضوع الرسم العقاري عدس) للبناء)
5/24 386)من طرف كل من الديد)
الديد مح د) (, عبداللطيف بلغريب)
الزاهيد جالديد عبداملطلب الزاهيد)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
كالثا ي:) الشركة  رأس ال  توزيع  تم 
الديد عبداللطيف بلغريب)53222  
الزاهيد) مح د  الديد  حصة،)
حصة جالديد عبداملطلب) ( 48522

الزاهيد)48522 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32637 .
244I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

YADAN MANAGEMENT
شركة املداه ة

تعيين مدي2 أديد للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم 4 أليز ، 42222، مراكش 
املغرب

YADAN MANAGEMENT شركة 
املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 
الحدن الثاني ج مح د الداسس 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8682
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
بن) الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

بركة عايدة ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22225 .

245I

MAÎTRE MOHAMMED BAKKALI

DITRADEL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 MAÎTRE MOHAMMED
BAKKALI

 Bd(Mohamed(V – Immeuble
 N°45- 2eme(étage(N° 06 –
 Tanger ، 90000، TANGER

MAROC
DITRADEL SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي القديم 

شارع موالي رشيد ستفيالج رقم 28 
طنجة - Tanger 22222 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32 85
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) أكتوبر) 222) في) 2) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))اح د اخ ليش)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (47
222. )حصة لفائدة الديد))ة))فؤاس)
الخ لي�شي بتاريخ) 2)أكتوبر) 222.

تفويت الديد))ة))رشيد اخ ليش)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (47
222. )حصة لفائدة الديد))ة))فؤاس)
الخ لي�شي بتاريخ) 2)أكتوبر) 222.

تفويت الديد))ة))توفيق اخ ليش)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (47
222. )حصة لفائدة الديد))ة))فؤاس)
الخ لي�شي بتاريخ) 2)أكتوبر) 222.

تفويت الديد))ة))سعيد اخ ليش)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (47
222. )حصة لفائدة الديد))ة))فؤاس)
الخ لي�شي بتاريخ) 2)أكتوبر) 222.

رح ة) )ة)) الديد) تفويت 
حصة اأت اعية من) (62 الخ لي�شي)
الديد) لفائدة  حصة  ( .222 أصل)
)ة))فؤاس الخ لي�شي بتاريخ) 2)أكتوبر)

.222 
تفويت الديد))ة))نعي ة اخ ليش)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (252
222. )حصة لفائدة الديد))ة))فؤاس)
الخ لي�شي بتاريخ) 2)أكتوبر) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)88 2 .
246I

MAÎTRE MOHAMMED BAKKALI

DITRADEL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MAÎTRE MOHAMMED
BAKKALI

 Bd(Mohamed(V – Immeuble
 N°45- 2eme(étage(N° 06 –
 Tanger ، 90000، TANGER

MAROC
DITRADEL SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي القديم 

شارع موالي رشيد ستفيالج رقم 28 
طنجة - Tanger 22222 املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32 85

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»القديم شارع موالي رشيد ستفيالج)
 Tanger  22222 (- طنجة) (28 رقم)
حومة) بوبانة  »حي  إ 4) املغرب«)
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الع راتي الطابق االر�شي قطعة)444 
(- الثاني طنجة) حي بومدراج الشطر 

Tanger 22222)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)88 2 .
247I

MAÎTRE MOHAMMED BAKKALI

DITRADEL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 MAÎTRE MOHAMMED
BAKKALI

 Bd(Mohamed(V – Immeuble
 N°45- 2eme(étage(N° 06 –
 Tanger ، 90000، TANGER

MAROC
DITRADEL SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي حي بوبانة 

حومة الع راتي الطابق االر�شي 
قطعة 444 حي بومدراج الشطر 
. Tanger 22222 - الثاني طنجة
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32 85

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املدؤجلية املحدجسة«)إ 4)»شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)88 2 .
248I

LA MAISON DE VILLAGE

LA MAISON DE VILLAGE ال 
ميزون دو فيالج

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

LA MAISON DE VILLAGE
 DOUAR MAFKHMAN LALLA

 TAKERKOUST OUZGUITA

 AMEZMIZ AL HAOUZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LA MAISON DE VILLAGE

ال ميزجن سج فيالج شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

مفخ ان لالتكركوست جزكيتة 

امزميز الحوز مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (  

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 LA (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

ميزجن) ال  (MAISON DE VILLAGE

سج فيالج.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق ج الغرف املجهزة

املطع ة

رباعية) النارية  الدرأات  كراء)

.QUADS(الدفع

سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

مفخ ان لالتكركوست جزكيتة امزميز)

مراكش) (42222 (- مراكش) الحوز 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد ايت ابراهيم عصام):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: زينب) العدري  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عصام) ابراهيم  ايت  الديد 
القبلي) امزجغ  سجار  عنوانه)ا))
الحوز) امزميز  جزكيتة  لالتكركوست 

42222)مراكش املغرب.
الديدة العدري زينب عنوانه)ا))
امزميز) لالتكركوست  مفخ ان  سجار 

الحوز)42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عصام) ابراهيم  ايت  الديد 
القبلي) امزجغ  سجار  عنوانه)ا))
الحوز) امزميز  جزكيتة  لالتكركوست 

42222)مراكش املغرب
الديدة العدري زينب عنوانه)ا))
امزميز) لالتكركوست  مفخ ان  سجار 

الحوز)42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (24 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 2 22 .

242I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الداقية)

الح راء

PIELKACH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الداقية الح راء

صندجق ال29يد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

PIELKACH شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 
الوفاق بلوك ب رقم 28   العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

323 2
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PIELKACH
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

معدات الديارات
أع ال الهندسة املدنية

-)النقل جاإلمداس
معدات) جاستي2اس  تصدير  (-

الديارات
-)أع ال الهندسة الريفية

جنجارة) املعدنية  اإلنشاءات 
امملنيوم

املعدات الطبية جشبه الطبية
التنظيف) منتجات  توريد  (-

الصناعي
جمعالجة) تدجير  جإعاسة  أ ع  (-

النفايات.)استخراج الرمل جالرخام
استي2اس جتصدير املناأم جالنيازك

-)ابحث عن النيازك
بيع جشراء)النيازك

-)اع ال التعدين جالتعدين
؛) حفرة) الهدم.) الحفر.) أع ال  (-

حدنا جبشكل عام أ يع الع ليات
-)امشغال العامة

الحفر) جتنفيذ  املياه  إضافة  (-
التعديني.)الجيوتك.)آبار

مدتج عات املياه الربيعية جإسارة)
امنهار

املوارس) الستغالل  جحدة  إحداث 
الطبيعية الصناعية جالتعدينية

اإلنارة) أع ال  الطرق.) أع ال  (-
الدباكة) أع ال  ؛) جالخاصة) العامة 

جالصرف الصحي
تجارة) جالنجارة.) الدهان  أع ال 
الغاليات) جأع ال  جالخدمات  املواس 

جالنجارة)؛)ع ل الختم
جاملداحات) املرافق  تطوير  (-

الخضراء)جالبدتنة
بذجر؛) زهور؛) نباتات؛) ؛) العرض) (-

أسجات البدتنة؛
جاملالبس.) ؛) مكتبية) لوازم  (-

جالطبية جشبه الطبية
الرياح جشراء)الرمل بكافة أنواعه

معالجة جتحويل) طحن؛) سحق.) (-
املواس املدتخرأة.
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مدينة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الوفاق بلوك ب رقم)28  )العيون)-)

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: االصلي) فاط ة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة فاط ة االصلي عنوانه)ا))
بلوك ل حي موالي رشيد) ( 42 رقم)
الشطر الثاني العيون)72222)العيون)

املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة فاط ة االصلي عنوانه)ا))
بلوك ل حي موالي رشيد) ( 42 رقم)
الشطر الثاني العيون)72222)العيون)

املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3764/222.
252I

centre(d’affaires(sicilia

SAR GZOULA TRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi ، 46000، safi(maroc
SAR GZOULA TRAV شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 6 
حي اهريلة اسفي - 46222 اسفي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8262

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
 SAR(شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها) مبلغ  (GZOULA TRAV
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

6)حي اهريلة اسفي)-) اإلأت اعي زنقة)
46222)اسفي املغرب نتيجة ل):)عدم)

توفر الع ل.
ج حدس مقر التصفية ب زنقة)6)حي)
اهريلة اسفي)-)46222)اسفي املغرب.)

ج عين:
الحدني) الواحد  عبد  الديد)ة))
سبت) الصويرة  طريق  عنوانه)ا)) ج 
كزجلة)46222)اسفي املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
ج) سرحان  ميلوس  الديد)ة))
كزجلة) (6 حي اهريلة زنقة) عنوانه)ا))
)ة)) ك صفي) املغرب  اسفي  (46222

للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
العقوس) تبليغ  محل  ج  املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 263.
25 I

MAJDOFIL

ماجدوفيل
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

MAJDOFIL
 HAY(MOULAY(RACHID 2 RUE

 3 N° 18 CASABLANCA(HAY
 MOULAY(RACHID 2 RUE 3 N°
 18 CASABLANCA، 2500000،

CASABLANCA MAROC
ماأدجفيل شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 

رشيد2 زنقة 3 رقم 8  الدار البيضاء 
حي موالي رشيد2 زنقة 3 رقم 8  

الدار البيضاء 22672 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.287253
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
27)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

  2.222 رأس الها) مبلغ  ماأدجفيل 
حي) اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الدار) ( 8 رقم) (3 زنقة) موالي رشيد2)
 3 زنقة) رشيد2) موالي  حي  البيضاء)
الدار) (22672 الدار البيضاء) ( 8 رقم)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)صعوبات)

مالية.
ج حدس مقر التصفية ب حي موالي)
رشيد2)زنقة)3)رقم)8 )الدار البيضاء)
  8 رقم) (3 زنقة) رشيد2) موالي  حي 
22672)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.)
ج عين:

ج) بند احي  فتيحة  الديد)ة))
 3 زنقة) حي موالي رشيد2) عنوانه)ا))
الدار) (22672 الدار البيضاء) ( 8 رقم)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)
  8 رقم) (3 زنقة) حي موالي رشيد2) (:

الدار البيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)632 82.
252I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

SOFATALUMAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مالءمة النظام امسا�شي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امدت2سام ع ارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 22422، الدار البيضاء املغرب
SOFATALUMAR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: الدار 
البيضاء، سيدي مومن تجزئة 

الورسة زنقة 22 رقم 84 - - الدار 
البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام امسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.422222

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)نون29) 222

امسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 

(- القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

في) االأت اعية  الحصص  تفويت 

ياس9ن) الديد  طرف  من  الشركة 

مصطفى) الديد  لفائدة  بومدين 

الصافي.

الحصص) تفويت  تأكيد  (-

االأت اعية.

-)املصاسقة عل4 التقديم الجديد)

لرأس ال الشركة.

املصاسقة عل4 استقالة الديد) (-

ياسين بومدين.

تعيين الديد مصطفى الصافي) (-

ك دي2 أديد للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824355.

253I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

CHEBAICHEB DAK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 

صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

CHEBAICHEB DAK شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

زنقة 32 شارع بوكراع رقم 462 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2272

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25586

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHEBAICHEB DAK

إسارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جتركيب جتدويق آالت التوزيع اآل ي.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

رقم) بوكراع  شارع  (32 زنقة) الدالم 

462)-)73222)الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: شبايشب) هشام  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 252 (: شبايشب) رضوان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 252 (: اسجح و) هشام  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد هشام شبايشب عنوانه)ا))

شارع املرينين اشقة) (22 حي الرح ة)

رقم)23 73222)الداخلة املغرب.

شبايشب) رضوان  الديد 

عنوانه)ا))سجار تي والي ازسار)222 8 

كل يم املغرب.

عنوانه)ا)) اسجح و  هشام  الديد 

فاضل) مح د  شارع  الدالم  حي 

الداخلة) (73222  32 رقم) الد ال ي 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

شبايشب) رضوان  الديد 

عنوانه)ا))سجار تي والي ازسار)222 8 

كل يم املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)268 .

254I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

DAKHLA BRICOLAGE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 

صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

DAKHLA BRICOLAGE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د فاضل الد ال ي حي العوسة 
رقم 52  - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DAKHLA BRICOLAGE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

العوسة) حي  الد ال ي  فاضل  مح د 
رقم)52 )-)73222)الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد اح د ايت سيدي):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

سيدي) ايت  اح د  الديد 
الداخلة) (73222 الداخلة) عنوانه)ا))

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
سيدي) ايت  اح د  الديد 
الداخلة) (73222 الداخلة) عنوانه)ا))

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون29) 222)تحت رقم)874 .

255I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

AGAPROJET-SUD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
AGAPROJET-SUD شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

العوسة رقم 42  زنقة املتقابلة مع 
البنك الشعبي شارع طاح الطابق 4 - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 8
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AGAPROJET-SUD

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات التقنية.

اقامة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مع) املتقابلة  زنقة  ( 42 رقم) العوسة 

البنك الشعبي شارع طاح الطابق)4)-)

73222)الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد اس اعيل الطيف):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الطيف) اس اعيل  الديد 
ح) ح  رقم)  ) ( 24 بلوك) عنوانه)ا))

82222)اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الطيف) اس اعيل  الديد 
ح) ح  رقم)  ) ( 24 بلوك) عنوانه)ا))

82222)اكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)288 .

256I

Urbain(trading(consolt

 URBAIN TRADING

CONSOLT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Urbain(trading(consolt

 Quartier(bourgogne(Rue

 Regraga(Résidence(la(corniche

 appt 1 RDC(Imm 2 ، 0،

Casablanca(Maroc

 URBAIN TRADING CONSOLT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بوركون إقامة الكورنيش الشقة   

الع ارة 2 الدار البيضاء - 22242 

الدار البيضاء املغرب



25587 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5222 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 5

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.URBAIN TRADING CONSOLT

امشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الشقة)   الكورنيش  إقامة  بوركون 

 22242 (- البيضاء) الدار  (2 الع ارة)

الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 KONIEN GOBOU الديد)

JEAN(URBAIN(:(100)حصة بقي ة)

2.222 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 KONIEN GOBOU JEAN(الديد

 4 الفتح) (224 عنوانه)ا)) (URBAIN

الع ارة) 3  ( 3 الشقة) (2 الطابق)

272  )الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

 KONIEN GOBOU JEAN(الديد

 4 الفتح) (224 عنوانه)ا)) (URBAIN

الع ارة) 3  ( 3 الشقة) (2 الطابق)

272  )الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)42455.

257I

SOFICOF

FILAHSUD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers  
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
FILAHSUD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 54 زنقة 

تانديفت شقة رقم   اكدال - 
24 2  ال29باط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 56477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) ( 6
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FILAHSUD
الزراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الزراعة) انوعها،) بج يع  الطبيعية 
لحصاس) االرض  مع  تتوافق  التي 
االبار) النباتات  الطبيعة،) ماتنتجه 
سجرة) جاستغالل  الفاكهة  اشجار 
اج) النباتي  الطابع  من  بيولوأية 

الحيواني..
 54 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- اكدال) زنقة تانديفت شقة رقم) )

24 2 )ال29باط املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: غزجاني) طارق  سليم  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

غزجاني) طارق  سليم  الديد 
الرح ان) ضياء) شارع  عنوانه)ا))
الشومي2)4)رقم)3)حي الرباض)24 2  

الرباط املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
غزجاني) طارق  سليم  الديد 
الرح ان) ضياء) شارع  عنوانه)ا))
الشومي2)4)رقم)3)حي الرياض)24 2  

الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22   .

258I

CONSEILS EVERNAGE

NOUR SHOPPING CENTRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH(maroc

 NOUR SHOPPING CENTRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مدلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 
رقم 4  باب سكالة - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2  5 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 NOUR(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.SHOPPING CENTRE

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جبيع العقارات أج املعامالت العقارية)

امخرى.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

شقة) (3 الطابق) بوكار  تجزئة  مدلم 
42222)مراكش) 4 )باب سكالة)-) رقم)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: الص د) عبد  فاتحي  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( 2.222

للحصة).

(: الص د) عبد  فاتحي  الديد 

2.222 )بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الص د) عبد  فاتحي  الديد 
عنوانه)ا))س م امرشيش شارع الرازي)

رقم)22  42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الص د) عبد  فاتحي  الديد 
عنوانه)ا))س م امرشيش شارع الرازي)

رقم)22  42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

252I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SETRI NEGOCE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE SETRI NEGOCE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 3 
رقم 72 تاركة الجديدة الراشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8223

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  سرهم«) (6.822.222«

 7.322.222« إ 4) سرهم«) (522.222«

حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)526.

262I

SAMIG CONSULTING

TOUHA CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIG CONSULTING

 Hay(el(baraka(II(Lot 765 Rue

 106 N° 3 Hay(el(baraka(II(Lot

 765 Rue 106 N° 3، 20250،

Casablanca املغرب

 TOUHA CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 
زنقة 6 الرقم 45 الطابق الدفلي 

سيدي ال29نو�شي البيضاء 22622 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525565

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TOUHA CONSTRUCTION
املباني) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جاملنعش العقاري..
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (45 الرقم) (6 زنقة) القدس 
البيضاء) ال29نو�شي  سيدي  الدفلي 

22622)البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد تفاحي عبد الواحد):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الواحد) عبد  تفاحي  الديد 
عنوانه)ا))الحداجية)2)زنقة) 2)الرقم)
البيضاء) (22472 الشق) عين  (  5

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الواحد) عبد  تفاحي  الديد 
عنوانه)ا))الحداجية)2)زنقة) 2)الرقم)
البيضاء) (22472 الشق) عين  (  5

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824222.
26 I

SEGA CONSULTING SARL

 ENTREPRISE AL MAJD
 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES

إعالن متعدس القرارات

SEGA CONSULTING SARL
26  زنقة الندرين - بوسيجور 
الطابق الثاني- رقم 4 ، 22222، 

MAROC الدارالبيضاء
 ENTREPRISE AL MAJD

 D›EXPLOITATION DE

CARRIERES »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: ع لية 

الخليل ع ارة أب   رقم 2 - الطابق 

الثاني حي القدس سيدي برنو�شي 

22622 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 527 7

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)ماي)7 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

 752 تفويت الديد سالم مهاأار ل)

حصة لفائدة) (752 حصة من أصل)

الديدة فتيحة بنعلي

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الديدة) للشركة  أديد  تعيين مدي2 

بنعلي فتيحة ك دي2 آخر للشركة إ 4)

أانب الديد مهاأار املهدي

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

أصبح) جالثاني  امجل  القرار  إثر  عل4 

(: كالتا ي) الشركة  حصص  تقديم 

حصة للديد مهاأار املهدي ج) (752

752)حصة للديدة بنعلي فتيحة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

7:)الذي ينص عل4) بند رقم البند)

مايلي:)التفديم الجديد للدفوعات

8:)الذي ينص عل4) بند رقم البند)

لرأس ال) الجديد  التقديم  مايلي:)

الشركة

بند رقم البند)5 :)الذي ينص عل4)

مايلي:)تعيين مدي2 أخر للشركة

ينص) الذي  (: 6 البند) رقم  بند 

جالصالحيات) الدلطات  مايلي:) عل4 

امل نوحة لل دي2ين

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824476.

262I

FLASH ECONOMIE

ITALCONSULT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

شركة التحاليل جاإلستشارات
الضح4

إستشارة ج تديي2 املحاسبة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها 100.000،00 سرهم
مقرها الرئي�شي : بد ة   ع ارة 

8  الطابق امجل عين الدبع 
الدارالبيضاء

التعريف الضريبي 682388  
الضريبة التجارية 32322242 

ص.ج.ض.ج 6722272
السجل التجاري 22 33 

ITALCONSULT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها 100.000،00 سرهم
67  شارع عبد املومن اقامة الي امة 

رقم 2 الدار البيضاء
العام) الج ع  محضر  ب وأب 
الدابق) الشركة  لحل  االستثنائي 
لشركة) (24-11-2021 بتاريخ) مجانه 
املدؤجلية) ذات  شركة  أطالكنديلة 
 100.000،00 رأس الها) املحدجسة 

سرهم،)تقرر ما يلي).
الحضور.

الديد بيار كبول)
الديد ستيفنو كيدأة

الديد فرزلون نيكل)
الديد بيارج أكرسي)

ي كنهم التداجل في التقرير اليومي).
)الحل الدابق مجانه للشركة

تعيين مأمور التصفية
اإلأرات) إلت ام  الدلطة  إعطاء)

القانونية
من) باقت2اح  قرر،) العام،) الج ع 
لشركة) مجانه  الدابق  بحل  املدي2،)

أطالكنديلة ج تصفيتها حبيا.
تبعا لل وافقة عل4 البند الدابق،)
ك أمور) تعيين  قرر  العام  الج ع 
ستيفنو) أيكرسي  الديد  التصفية 
لجواز) ،الحامل  الجندية،) إيطا ي 
مقر) (( (542 3 5 ي ا) (( الدفر رقم)

التصفية).
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اقامة) املومن  عبد  شارع  ( 67
الي امة رقم)2)الدار البيضاء.)

بتاريخ) القانوني  الوضع  تم 
التجارية) باملحك ة  ( 5/ 2/222 
 824582 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

السجل التجار)282227.

263I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

PARA HATIMI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
PARA HATIMI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مراب ب 
28 حي الحدنية احداف - 22 53 

ازرج املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 64 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 PARA (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. HATIMI
بيع مواس) (: غرض الشركة بإيجاز)

التج يل
االستي2اس جالتصدير.

:)مراب ب) عنوان املقر االأت اعي)
 53 22 (- حي الحدنية احداف) (28

ازرج املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  22 (: الهطمي) مح د  الديد 
حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الهطمي  مح د  الديد 
رقم) 8 )حي االطلس)2)طريق مكناس)

22 53)ازرج املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الهطمي  مح د  الديد 
رقم) 8 )حي االطلس)2)طريق مكناس)

22 53)ازرج املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (26 بتاريخ) بازرج  االبتدائية 

 222)تحت رقم)347.
264I

ALIANZA ADVISORY

WAKNAY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ALIANZA ADVISORY
42، زنقة أون أوريس، الطابق 

رقم 6، حي غوتييه ، 22262، 
الدارالبيضاء املغرب

WAKNAY شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 55، زنقة 
سلي ان الفار�شي، الطابق 3، شقة 

7 - 22322 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.228227

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)6 )أكتوبر)2222)تقرر حل)
املدؤجلية) ذات  شركة  (WAKNAY
  2.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
الطابق) زنقة سلي ان الفار�شي،) (،55
الدار البيضاء) (22322 (- (7 شقة) (،3
عل4) القدرة  لعدم  نتيجة  املغرب 

مواصلة النشاط.

ج عين:
ج) جكريم  يوسف  الديد)ة))
ع ارة ك،) حي أجالس زيان،) عنوانه)ا))
شقة)7 22322)الدار البيضاء)املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)6 )أكتوبر)2222)جفي)55،)زنقة)
سلي ان الفار�شي،)الطابق)3،)شقة)7 

-)22322)الدار البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822436.

265I

HI GEST SARL AU

MARBYKECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 3  حي الرأا فاهلل النخيل 

الش ا ي ، 42262، مراكش املغرب
MARBYKECH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
سيدي مو�شى رقم 687 تدلطانت - 

42265 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2  43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MARBYKECH
:)مقاجل في) غرض الشركة بإيجاز)

الرخام ج أشغال البناء)املختلفة.

سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- تدلطانت) (687 سيدي مو�شى رقم)

42265)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(-

اصل) (: امجكر) حدن  الديد 

تجاري بقي ة)22.222 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امجكر  حدن  الديد 

تجزئة لكواسم رقم)282 )تدلطانت)

42265)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) امجكر  حدن  الديد 

تجزئة لكواسم رقم)282 )تدلطانت)

42265)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 3267 .

266I

سوس لل حاسبة

 ETABLISSEMENT PRIVE
TARIQ AL ILM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوس لل حاسبة
رقم 56 زنقة مح د القوري مكتب 
رقم KENITRA ، 4222 ، 2 املغرب

 ETABLISSEMENT PRIVE TARIQ

AL ILM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي نجزئة 

الوفاء 3 رقم 632 - 4252  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6355 
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 ETABLISSEMENT PRIVE TARIQ

.AL ILM
غرض الشركة بإيجاز):)*)مؤسدة)

للتعليم الخصو�شي..
نجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الوفاء)3)رقم)632)-)4252 )القنيطرة)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: العفي2) لطيفة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العفي2  لطيفة  الديدة 
رقم)682)بئ2 الرامي الشرقية)4222  

القنيطرة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) العفي2  لطيفة  الديدة 
رقم)682)بئ2 الرامي الشرقية)4222  

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82387.
267I

AQUACOMPTE

ابري ايمو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

ابري اي و شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطابق االجل الرقم 56 مركز الرياض 
- 22422 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.324772
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (24 املؤرخ في)
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ابري)
سرهم) (22.222 رأس الها) مبلغ  اي و 
شارع) اإلأت اعي) 6) مقرها  جعنوان 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني)
الطابق االجل الرقم)56)مركز الرياض)
-)22422)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)
ل):)بيع االرض التي كان سيقام عليها)

البناء)لعدم توفر املوارس.
ج حدس مقر التصفية ب) 6)شارع)
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني)
الطابق االجل الرقم)56)مركز الرياض)

-)22422)الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) مح د  بن و�شى  الديد)ة))
 2 املحيط) حدائق  تجزءة  عنوانه)ا))
فيال رقم)54 )سار بوعزة)22222)الدار)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824472.
268I

BUMACOF SARL

FREID ATABA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

BUMACOF SARL
355شارع مح د الخامس الطابق 
4رقم 57، 22322، الدار البيضاء 

امل لكة املغربية
FREID ATABA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 357 

 A6 - شارع مح د الخامس ط  رقم
22452 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24  32

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»357)شارع مح د الخامس ط )رقم)
الدار البيضاء)املغرب«) (A6(-(20450
الخضراء) املدي2ة  شارع  »رقم8) إ 4)
 22372 املعاريف) ع ارة مونكو ط3)

الدار البيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824446.
262I

ES MALL

ES MAll
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ES MALL
52 شارع الزرقتوني اقامة الورجس 

الطابق الدابع رقم 22 الدارالبيضاء 
، 22272، الدار البيضاء املغرب
ES MAll شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 52 شارع 
الزرقتوني اقامة الورجس الطابق 
الدابع رقم 22 الدارالبيضاء 52 

شارع الزرقتوني اقامة الورجس 
الطابق الدابع رقم 22 الدارالبيضاء 

22272 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.462222

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
مبلغ) (ES MAll الوحيد) الشريك 
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي)52)شارع الزرقتوني)

اقامة الورجس الطابق الدابع رقم)22 

الزرقتوني) شارع  (52 الدارالبيضاء)

اقامة الورجس الطابق الدابع رقم)22 

الدار البيضاء) (22272 الدارالبيضاء)

املغرب نتيجة ل):)كوفيد).

ج حدس مقر التصفية ب)52)شارع)

الطابق) الورجس  اقامة  الزرقتوني 

22)الدارالبيضاء)املغرب) الدابع رقم)

22272)الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:

ج) الرماني  سفيان  الديد)ة))

طريق اجالس) حي التيدي2) ) عنوانه)ا))

زيان رقم)32  22272)الدار البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82346.

272I

comptoir(expertise(du(maroc

NEW AXIS SARLAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptoir(expertise(du(maroc

 n°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

NEW AXIS SARLAU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

النج ة زنقة طارق بن زياس الرقم 

24 بندلي ان - 3222  بندلي ان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5682
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ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
 NEW AXIS الوحيد) الشريك  ذات 
  22.222 رأس الها) مبلغ  (SARLAU
حي) اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الرقم) زياس  بن  طارق  زنقة  النج ة 
بندلي ان) ( 3222 (- بندلي ان) (24
املوارس) في  نقص  (: ل) نتيجة  املغرب 

املالية جاملنافدة).
حي) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الرقم) زياس  بن  طارق  زنقة  النج ة 
بندلي ان) ( 3222 (- بندلي ان) (24

املغرب).)
ج عين:

ج) بن انة  املصطفى  الديد)ة))
طارق) زنقة  النج ة  حي  عنوانه)ا))
  3222 24)بندلي ان) بن زياس الرقم)
)ة)) ك صفي) املغرب  بندلي ان 

للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) سلي ان  ب9ن  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)877.

27 I

GESTION ALJANOUB

BETOSAHA

إعالن متعدس القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
BETOSAHA »شركة املداه ة«
جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 

املرابطين ع ارة جلد الرشيد الحي 
الحدني العيون - 72222 العيون 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32232

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) مارس) 222) ( 6 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
من) منصرفين  استقالة  مايلي:)
الديد عبد االاله شاطر ج) (: الشركة)
 LUIS الديد لويس لي وس تورنوس)

LLIMOS TORNOS
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
 CIMENTS شركة) اشت2اك  مايلي:)
طرف) من  م ثلة  (DU MAROC
CHRISTOPHE ALLOUCHERY
 INDUSTRIE SAKIA EL شركة) ج 
لحدن) طرف  من  م ثلة  (HAMRA
للشركة) متصرفين  بصفة  لحيان 

ليحلوا محل املتصرفين املدتقلين
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
من) منصرفين  -استقالة  مايلي:)
الديد عبد االاله شاطر ج) (: الشركة)
 LUIS الديد لويس لي وس تورنوس)

LLIMOS TORNOS
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
 CIMENTS شركة) اشت2اك  مايلي:)
طرف) من  م ثلة  (DU MAROC
CHRISTOPHE ALLOUCHERY
 INDUSTRIE SAKIA EL شركة) ج 
لحدن) طرف  من  م ثلة  (HAMRA
للشركة) متصرفين  بصفة  لحيان 

ليحلوا محل املتصرفين املدتقلين
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3837/222.

272I

Fimargic

 شركة الساحل لالستتمار في 
االشغال العمومية

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fimargic
 Av(med 5 cafe(verdore ، 23000،

Beni(mellal(Maroc

 شركة الداحل لالستت ار في 
االشغال الع ومية شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
رقم 6 شقة رقم 4  الطابق 4 شارع 

مح د الخامس بني مالل اقامة 
رقم 6 شقة رقم 4  الطابق 4 شارع 

مح د الخامس بني مالل 23222 بني 
مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  782

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) يوليوز) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)
االشغال) في  لالستت ار  الداحل 

الع ومية.
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
اقامة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
4)شارع) الطابق) ( 4 6)شقة رقم) رقم)
مح د الخامس بني مالل اقامة رقم)6 
4)شارع مح د) 4 )الطابق) شقة رقم)
بني مالل) (23222 الخامس بني مالل)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: بوتقورت) الدين  نور  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
بوتقورت) الدين  نور  الديد 
 23222 الدراغنة) قلعة  عنوانه)ا))

قلعة الدراغنة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

بوتقورت) الدين  نور  الديد 
 23222 الدراغنة) قلعة  عنوانه)ا))

قلعة الدراغنة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)7 )غشت)

 222)تحت رقم)862.
273I

2bl(consulting

أيت بعمران ميطال) أب ميطال) 
 AIT BAAMRANE METAL(

(AB MITAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

شركة أيت بع ران ميطال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة, 

رأس الها 2.222.222 سرهم
املقر االأت اعي: املنطقة الصناعية 

طريق كازابالنكا ت ارة.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
- رقم القيد في السجل التجاري 

62657
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5 )أكتوبر) 222)تم تحويل)

املقر االأت اعي الحا ي للشركة
طريق) الصناعية  املنطقة  من 
طريق) (2 مرزجقة) كازابالنكا ت ارة,إ 4;)

أبولة عين عتيق ت ارة.
االيداع القانوني:

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية بالرباط ج)
ذلك يوم)26)سأن29) 222)تحت رقم)

. 2273
274I

monde(servicecompta

 مقهي التازي بمقت�شي حكم 
باالفراغ من املحكمة التجارية 

بالدار البيضاء رقم 410/
ملف 2021/8117/36 بتاريخ 

2021/01/27
انتهاء عقد تديي2 حرمصل تجاري 
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)امشخاص الطبيعيون)
انتهاء عقد التديي2 الحر لألصل 

تجاري
حكم) ب قت�شي  التازي  مقهي  (
التجارية) املحك ة  من  باالفراغ 
/4 2 رقم) البيضاء) بالدار 
بتاريخ) ملف) 7/222  36/8)

27/2 /222 
بناًء)عل4 عقد التديي2 الحر املؤرخ)
في) 2)يناير)  22)امل29م بين الديد)ة))
للبطاقة) )ة)) مح د اعراف الحامل) (:
)بصفته)ا)) (B5 6873 الوطنية رقم)
مالك)ة))لألصل التجاري))ج الديد)ة))

:)اسريس الدلي اني)
)الحامل))ة))للبطاقة الوطنية رقم)

 BH 35232
بالعنوان) مدي2ا)ة)) )بصفته)ا))
الكائن) التجاري  لألصل  حرا)ة)))
الك ندر) شارع  رقم) 2) بالعنوان 
(- الدارالبيضاء) الحارثي  اسريس 
ج) املغرب  الداراليضاء) (22285
املسجل بالسجل التجاري باملحك ة)
إنهاء) تم  البيضاء) بالدار  التجارية 
هذا العقد بحلول امأل املحدس بين)

الطرفين
275I

RAHHALI CONSEIL

INEXRIOMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc
INEXRIOMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي حي 
الرياض املوخة رقم 34 سرب 

صهريج، مراكش - 42222 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42752

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)8 )أكتوبر) 222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املدؤجلية املحدجسة«)إ 4)»شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)
الوحيد«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32732 .
276I

COMICONE

13PUB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMICONE
رقم  ، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
3PUB  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 
الكائن في تجزئة جيدالن ك2، رقم 
26  الدخيدة - 52282 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54252

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. 3PUB
:)مقاجل في) غرض الشركة بإيجاز)

أشغال اإلشهار.
متجر) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رقم) ك2،) جيدالن  تجزئة  في  الكائن 
مكناس) (52282 (- الدخيدة) ( 26

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد عالء)الدين التواتي):)222.  
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

التواتي) الدين  عالء) الديد 
الدريبة) سرب الشرفاء) (26 عنوانه)ا))

52222)مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
التواتي) الدين  عالء) الديد 
الدريبة) سرب الشرفاء) (26 عنوانه)ا))

52222)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5428.
277I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AGRICOLE OUIDAN EL
KHIL SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°42
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AGRICOLE OUIDAN EL
KHIL SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

مدكي أ اعة مدغرة الر اشيدية - 
52222 الراشيدية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  242
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) سأن29) 222) ( 2 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»822.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (222.222« إ 4) سرهم«)
أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)625.
278I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ZYZE KHADAMAT
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE ZYZE KHADAMAT SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

تازناكت رقم 2 أ اعة مدغرة 

الراشيدية - 52222 الراشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 55  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ZYZE KHADAMAT SARL

غرض الشركة بإيجاز):)حفر االبار)

اع ال مختلفة).

قصر) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

مدغرة) أ اعة  (2 رقم) تازناكت 

الراشيدية) (52222 (- الراشيدية)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
ناصري) قاسمي  ع ر  الديد 

الزريكات) القنطرة  قصر  عنوانه)ا))

 52222 الراشيدية) اجفوس 

الراشيدية املغرب.
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عنوانه)ا)) صالح  ال  ع ر  الديد 

رقم) 2  (22 الصاسق) عبد  اقامة 

الراشيدية) (52222 الراشيدية)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد موالي مصطفى الدرقاجي)

 24 رقم) الد ارة  شارع  عنوانه)ا))

البيطتا الراشيدية)52222)الراشيدية)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2822.

272I

RAHHALI CONSEIL

INEXRIOMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

RAHHALI CONSEIL

 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc

INEXRIOMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الرياض املوخة رقم 34 سرب 

صهريج، مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42752

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) أكتوبر) 222) ( 8 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

 Ali( Kenech )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  (522

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

 Dominique(Michèle(Charpentier

بتاريخ)8 )أكتوبر) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32732 .

282I

nador(conseil(sarl(au

CLIMANAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

CLIMANAD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي حي املطار 

التجزئة 4  القطعة 36 الناظور - 

62222 الناظور املغرب .

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

8247

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم حذف) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

امنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحا ي):

البناء)جاالشغال الع ومية)

.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ) 2)سأن29)

 222)تحت رقم)4524.

28 I

nador(conseil(sarl(au

DNIPRO CAR

إعالن متعدس القرارات

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

DNIPRO CAR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي أجالس 

بوطيب - 62222 الناظور املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 8642

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) نون29) 222) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعيين مدي2 أديد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 

مايلي:)تديي2 الشركة من قبل الديد)

الديد) ج  الدين  صالح  أهرجش 

أقرقاش مح د

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)4582.

282I

BENZINA FIRDAOUS

MOUHIEDDINE MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES(MAROC

MOUHIEDDINE MEDIA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

2 رقم 82 - 52 52 الرماني املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

5 )سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 MOUHIEDDINE الوحيد) الشريك 

  22.222 رأس الها) مبلغ  (MEDIA

حي) اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الرماني) (52 52 (- (82 رقم) (2 النهضة)

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.

حي) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الرماني) (52 52 (- (82 رقم) (2 النهضة)

املغرب.)

ج عين:

ج) الفايز  فاط ة  الديد)ة))
 82 رقم) (2 النهضة) حي  عنوانه)ا))

)ة)) الرماني املغرب ك صفي) (52 52

للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 االبتدائية بالرماني بتاريخ)

 222)تحت رقم) 8.

283I

CAFILIX CONSEILS SARL

Z. ELITE RENT A CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAFILIX CONSEILS SARL
 LOT MAGHREB EL JADID RES
 OUED(EL(MAKHAZINE(N 307
 LARACHE ، 92000، LARACHE

MAROC
Z. ELITE(RENT(A(CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 54 

تجزئة شعبان   - 22222 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 Z. (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ELITE RENT A CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
 54 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)
العرائش) (22222 (- تجزئة شعبان) )

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25594

 422 (: الزلوطي) مح د  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 322 (: الزلوطي) أهاس  الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

(: بنطاهر) الديدة فاط ة الزهراء)
322)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مح د الزلوطي عنوانه)ا))
 22222 التجزئة الخضراء) ( 22 رقم)

العرائش املغرب.
الديدة أهاس الزلوطي عنوانه)ا))
 22222 التجزئة الخضراء) ( 22 رقم)

العرائش املغرب.
بنطاهر) الزهراء) فاط ة  الديدة 
عنوانه)ا))رقم)22 )التجزئة الخضراء)

22222)العرائش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الوهبي  أابر  الديد 
رقم)3 )زنقة تونس)22222)العرائش)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)5 )سأن29)

 222)تحت رقم) 475/222 .

284I

FUDILMAJCONSULTING

الدهبي يوسف
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUDILMAJCONSULTING
CASA ، 20220، casa(maroc

الدهبي يوسف شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الرجساني 3  زنقة اح د املجاطي 
اقامة  ي زالب الطابق االجل رقم 8 
املعاريف الدار البيضاء - 2 226 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32 882

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تقرر حل)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
الشريك الوحيد الدهبي يوسف مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
  3 مقرها اإلأت اعي شارع الرجساني)
زالب) اقامة  ي  املجاطي  اح د  زنقة 
املعاريف الدار) (8 الطابق االجل رقم)
البيضاء) الدار  (226 2 (- البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)املنافدة القوية).
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
املجاطي) اح د  زنقة  ( 3 الرجساني)
االجل) الطابق  زالب  اقامة  ي 
(- البيضاء) الدار  املعاريف  (8 رقم)
 fudilmajconsulting@gmail.com

الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) الدهبي  يوسف  الديد)ة))
عنوانه)ا))كاستور)28)زنقة)32)الرقم)
الدار) (226 2 املح دي) الحي  (67
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)  8226.

285I

Transplus

Transplus
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Transplus
52 شارع الزرقتوني اقامة 

الورجس الطابق الدابع رقم 22 
الدارالبيضاء 52 شارع الزرقتوني 
اقامة الورجس الطابق الدابع رقم 

22 الدارالبيضاء، 2، الدار البيضاء 
املغرب

Transplus شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 52 شارع 
الزرقتوني اقامة الورجس الطابق 

الدابع رقم 22 الدارالبيضاء املغرب 
22272 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426225
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
مبلغ) (Transplus الوحيد) الشريك 
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي)52)شارع الزرقتوني)
اقامة الورجس الطابق الدابع رقم)22 
الدار) (22272 املغرب) الدارالبيضاء)

البيضاء)املغرب نتيجة ل):)كوفيد.
ج حدس مقر التصفية ب)52)شارع)
الطابق) الورجس  اقامة  الزرقتوني 
22)الدارالبيضاء)املغرب) الدابع رقم)

22272)الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) خنوس  كري ة  الديد)ة))
شارع) (22 الدعديين) حي  عنوانه)ا))
 27 رقم) س  بلوك  (24 زنقة) الخر�شي 
)ة)) ك صفي) املغرب  كل يم  (25555

للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823668.
286I

مكتب الحدابات ح ل

ZAHRATE BERRECHID
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب الحدابات ح ل
22 شارع الداخلة الطابق االجل قرية 

الج اعة ، 22432، الدار البيضاء 
املغرب

ZAHRATE BERRECHID شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 محج 

اللة ياقوت الرقم 32 الطابق االجل - 
22222 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525332

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ZAHRATE BERRECHID
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جاالشغال) االرا�شي  تجزئة  ج  عقاري 

العامة.
:) 6)محج) عنوان املقر االأت اعي)
اللة ياقوت الرقم)32)الطابق االجل)-)

22222)البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
بوشعيب) الحلوي  الديد 
برشيد) (26 22 برشيد) عنوانه)ا))

املغرب.
الرحيم) عبد  الح يني  الديد 
البيضاء) (225 2 البيضاء) عنوانه)ا))

املغرب.
عنوانه)ا)) مح د  شارق  الشركة 

برشيد)22 26)برشيد املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
بوشعيب) الحلوي  الديد 
برشيد) (26 22 برشيد) عنوانه)ا))

املغرب
الرحيم) عبد  الح يني  الديد 
البيضاء) (225 2 البيضاء) عنوانه)ا))

املغر.ب
عنوانه)ا)) مح د  شارق  الديد 

برشيد)22 26)برشيد املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
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  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
سأن29) 222)تحت رقم)823222 .

287I

SAHEL CONSULTING

VIP RC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL CONSULTING
 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

VIP RC شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 
الوفاق رقم 2 8  ب العيون 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36682

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  ماي) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 VIP (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RC
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة)......
مدينة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الوفاق رقم)2 8 )ب العيون)72222 

العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الياس  اقديم  الديد 
22)سيدي معرجف) تجزئة مرجة رقم)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الياس  اقديم  الديد 
22)سيدي معرجف) تجزئة مرجة رقم)

22222)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) بتاريخ) 2) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 562/2 .
288I

FIDEXIA 

DSA FOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إضافة تد ية تجارية أج شعار)

FIDEXIA
 300Rue(Mostapha(El(Maâni,

 2ème(étage(Bureau(N° 26,
 Centre-Ville, Casablanca ،
20140، Casablanca(Maroc

DSA FOOD »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: تقاطع 
زنقة مح د عبدج ج موالي بوشعيب 

الدجر الدفلي بالمي - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إضافة تد ية تجارية أج شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 233 
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)نون29) 222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة جهو:
L’ETERNEL

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822828.
282I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 KHALID YAZA ELECTRICITE
 INDUSTRIEL GENERAL
 MAROC Par abréviation

*»KYAGEM»*sarl
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 222
 N°1 CYM(RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
 KHALID YAZA ELECTRICITE

 INDUSTRIEL GENERAL
 MAROC Par abréviation

KYAGEM«*sarl«* شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الدالم إقامة اليعقوبية 2 ح.ي.م - 

2222  الرباط املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52 77

العام) الج ع  ب قت�شى 
أبريل) في) 2) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأس ال  رفع  تم  (222 
سرهم«) (3.222.222« قدره) ب بلغ 
إ 4) سرهم«) (7.222.222« من) أي 
(: طريق) عن  سرهم«) ( 2.222.222«
أرباح أج عالجات) أج  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)4224   .
222I

universal(gestion

LIDIACOM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 أليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
LIDIACOM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

مدلم تجزئة بوكار الطابق 3 الشقة 
4  باب سكالة - 42222 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2  65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LIDIACOM
جكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إشهار ج تواصل)
تديي2 الخدمات).

زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الشقة) (3 مدلم تجزئة بوكار الطابق)
مراكش) (42222 (- سكالة) باب  ( 4

املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  22 (: أالن) سانييل  كييار  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد كييار سانييل أالن عنوانه)ا))
الزهرة) إقامة  لوفي  ليوتنون  زنقة 

42222)مراكش املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد كييار سانييل أالن عنوانه)ا))
الزهرة) إقامة  لوفي  ليوتنون  زنقة 

42222)مراكش املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)2 327 .
22 I

GHIZLANE DOUBLANE

STE KARISSI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة العبدي شارع مح د 

الداسس ، 24222، الجديدة املغرب
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STE KARISSI شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي سجار 

املراكشيين موالي عبد هللا - 24222 

الجديدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5482

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2222 أبريل) (27 في) املؤرخ 

نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

أع ال) (- ج) الصناعي  التنظيف 

لل داحات) جالتشجي2  البدتنة 

الخضراء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)2 )ف29اير)

2222)تحت رقم)24722.

222I

Cabinet(LAMRINI(HADI

UNITE CLIM ELECT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI

8 ,شارع إبن سينا الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

UNITE CLIM ELECT شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

اأواهرة الدفل4 ازغنغان الناظور - 

62652 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2222

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

8 22)تقرر حل) 28)سأن29) املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

UNITE CLIM ELECT)مبلغ رأس الها)

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222

الدفل4) اأواهرة  حي  اإلأت اعي 
الناظور) (62652 (- ازغنغان الناظور)

املغرب نتيجة ل):)ال �شيء.

حي) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
(- اأواهرة الدفل4 ازغنغان الناظور)

62652)الناظور املغرب.)
ج عين:

ج) بوطالب  رشيد  الديد)ة))
الدفل4) اأواهرة  حي  عنوانه)ا))
الناظور) (62652 الناظور) ازغنغان 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2 22)تحت رقم) 5.

223I

Cabinet(LAMRINI(HADI

UNITE CLIM ELECT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI
8 ,شارع إبن سينا الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
UNITE CLIM ELECT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

اأواهرة الدفل4 ازغنغان الناظور - 
62652 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2222
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
8 22)تقرر حل) 3 )سأن29) املؤرخ في)
ذات) شركة  (UNITE CLIM ELECT
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
الدفل4) اأواهرة  حي  اإلأت اعي 
الناظور) (62652 (- ازغنغان الناظور)

املغرب نتيجة لال �شيء.
ج عين:

ج) بوطالب  رشيد  الديد)ة))
الدفل4) اأواهرة  حي  عنوانه)ا))
الناظور) (62652 الناظور) ازغنغان 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
حي) جفي  (22 8 سأن29) ( 3 بتاريخ)
(- اأواهرة الدفل4 ازغنغان الناظور)

62652)الناظور املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2 22)تحت رقم)52.
224I

STE SIMPLE CONSEIL SARL AU

R.J.S TRANS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL AU
56 شارع شفشاجني فاس املدينة 
فاس 56 شارع شفشاجني فاس 

املدينة فاس، 32222، فاس املغرب
R.J.S TRANS SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6  
سرب املعصرة مص وسة فاس املدينة 

فاس - 32222 فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68872

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 R.J.S (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. TRANS SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدتخد مين).
  6 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)
سرب املعصرة مص وسة فاس املدينة)

فاس)-)32222)فاس املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: هللا) في  الرأاء) سناء) الديدة 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
هللا) في  الرأاء) سناء) الديدة 
املعصرة) سرب  ( 6 رقم) عنوانه)ا))
 32222 مص وسة فاس املدينة فاس)

فاس املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
هللا) في  الرأاء) سناء) الديدة 
املعصرة) سرب  ( 6 رقم) عنوانه)ا))
 32222 مص وسة فاس املدينة فاس)

فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) بتاريخ) 2) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)4638.
225I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

RESIBAY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
RESIBAY شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابن 
طفيل رقم 37 حي الدالم - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (27
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RESIBAY
غرض الشركة بإيجاز):)البيع الكلي)
أج الجزئي لل باني أج املداكن املبنية)
أج التي يتم تشييدها عل4 مخطط قبل)

أج بعد اكت الها.
عنوان املقر االأت اعي):)شارع ابن)
 73222 (- حي الدالم) (37 طفيل رقم)

الداخلة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد مصطفى الد اجي):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الد اجي) مصطفى  الديد 
عنوانه)ا))حي الدالم زنقة ايدلي رقم)

63 73222)الداخلة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الد اجي) مصطفى  الديد 
عنوانه)ا))حي الدالم زنقة ايدلي رقم)

63 73222)الداخلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

يونيو) 222)تحت رقم)228 .
226I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

TARGAN FISH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
TARGAN FISH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابن 

طفيل رقم 37 حي الدالم - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (27

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TARGAN FISH

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الد ك بالج لة).

عنوان املقر االأت اعي):)شارع ابن)

 73222 (- حي الدالم) (37 طفيل رقم)

الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد مصطفى الد اجي):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الد اجي) مصطفى  الديد 
عنوانه)ا))حي الدالم زنقة ايدلي رقم)

63 73222)الداخلة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الد اجي) مصطفى  الديد 
عنوانه)ا))حي الدالم زنقة ايدلي رقم)

63 73222)الداخلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

يونيو) 222)تحت رقم)28  .

227I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

TERRE DE VAGUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 

صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

TERRE DE VAGUE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابن 

طفيل رقم 37 حي الدالم - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (27

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 TERRE(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.DE VAGUE

اسارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جتشغيل جحدة فندقية.

عنوان املقر االأت اعي):)شارع ابن)

 73222 (- حي الدالم) (37 طفيل رقم)

الداخلة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد مصطفى الد اجي):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الد اجي) مصطفى  الديد 

عنوانه)ا))حي الدالم زنقة ايدلي رقم)

63 73222)الداخلة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الد اجي) مصطفى  الديد 

عنوانه)ا))حي الدالم زنقة ايدلي رقم)

63 73222)الداخلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون29) 222)تحت رقم)755 .

228I

BUMICA

FIDEQUIPE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

BUMICA

 BD(MOHAMED 6 N° 533

 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

FIDEQUIPE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

الفجر ، تجزئة 4 مكرر تجزئة 

الفجر ، تجزئة 4 مكرر 28822 

املح دية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2263

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) يونيو) 222) ( 5 املؤرخ في)

شركة ذات املدؤجلية) (FIDEQUIPE

 222.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

تجزئة الفجر ،)تجزئة)4)مكرر تجزئة)

 28822 مكرر) (4 تجزئة) الفجر ،)

املح دية املغرب نتيجة لعجز املدي2)

نظرا لك29ه في الدن.

ج عين:
رحال علي ج عنوانه)ا)) الديد)ة))
مكرر) (4 تجزئة) الفجر ،) تجزئة 

ك صفي) املغرب  املح دية  (28822

)ة))للشركة.
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ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
تجزئة) جفي  يونيو) 222) ( 5 بتاريخ)
تجزئة) مكرر  (4 تجزئة) الفجر ،)
 28822 مكرر) (4 تجزئة) الفجر ،)

املح دية املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ)28)يونيو)

 222)تحت رقم)662 .
222I

maghreb(consulting

SM PREFA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

maghreb(consulting
 BD(RAHAL(EL(MESKINI(N° 54
 ETG 3 APPT 2 MERS(SULTAN ،
20000، CASABLANCA(MAROC
SM PREFA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي 75 شارع 
   يناير الطابق امجل شقة 62  - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
422 73

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تغيي2) 8 )غشت) 222) املؤرخ في)
تد ية الشركة من)»SM PREFA«)إ 4)
 SOCIETE MAROCAINE DE LA«

.(»PREFA
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)55 727.
 222I

maghreb(consulting

PROJOB SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

maghreb(consulting
 BD(RAHAL(EL(MESKINI(N° 54
 ETG 3 APPT 2 MERS(SULTAN ،
20000، CASABLANCA(MAROC

PROJOB SERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 75 شارع 

   يناير الطابق امجل شقة 62  75 

شارع    يناير الطابق امجل شقة 

62  22222 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.368235

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) يونيو) 222) ( 6 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

عبدالطيف) )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  ( 22 ساليقي)

)ة)) حصة لفائدة الديد) ( 22 أصل)

يونيو) ( 6 بتاريخ) بريجة  عزالدين 

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)74 727.

 22 I

ste(controle(balance(sarl

STE NASSIM BLADI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(controle(balance(sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia(marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

STE NASSIM BLADI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 
رقم 3 ع ارة 24 سيور الدالم شارع 

مح د الداسس مكناس - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NASSIM BLADI
غرض الشركة بإيجاز):)مجزىء.

عنوان املقر االأت اعي):)شقة رقم)
3)ع ارة)24)سيور الدالم شارع مح د)
مكناس) (52222 (- الداسس مكناس)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد عبد الواحد عرابي):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عرابي) الواحد  عبد  الديد 
عنوانه)ا))رقم)26)تجزئة ياسين شارع)
 52222 مكناس) الداسس  مح د 

مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عرابي) الواحد  عبد  الديد 
عنوانه)ا))رقم)26)تجزئة ياسين شارع)
 52222 مكناس) الداسس  مح د 

مكنلس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5268.
 222I

challengeaudit

PEINTURE JEUNESSE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
PEINTURE JEUNESSE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مرأان 4 
رقم 35 - 52222 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28 27
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (PEINTURE JEUNESSE
جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)
 35 رقم) (4 مقرها اإلأت اعي مرأان)
(: مكناس املغرب نتيجة ل) (52222 (-

أزمة النشاط التجاري ج املنافدة.
ج حدس مقر التصفية ب مرأان)4 

رقم)35)-)52222)مكناس املغرب.)
ج عين:

ج) الشياك  محدن  الديد)ة))
 52222 35 رقم) (4 مرأان) عنوانه)ا))
مكناس املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)مرأان)4)رقم)35)مكناس
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 38.

 223I

challengeaudit

 AGRICULTURE SERVICE
MEKNES

إعالن متعدس القرارات

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 AGRICULTURE SERVICE

MEKNES »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد«
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جعنوان مقرها االأت اعي: ع ارة ج   
شقة 4 املنصور 8 - 52222 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.53223

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي ينص عل4) قرار رقم االجل:)
672)حصة اأت اعية من) مايلي:)بيع)
طرف الديد احديني هشام لصالح)
حصة) (342 ح يد) الدطي  الديد 
اأت اعية ج الديد الزين هشام)342 

حصة اأت اعية)
الذي ينص عل4) قرار رقم الثاني:)
مايلي:)تغيي2 الشكل القانوني للشركة)
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
ذات الشريك الواحد ا 4 شركة ذات)

املدؤجلية املحدجسة)
ينص) الذي  الثالت:) رقم  قرار 
االسا�شي) النظام  تعديل  مايلي:) عل4 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
الذي ينص عل4) (: بند رقم االجل)

مايلي:)الشكل القانوني للشركة)
بند رقم الداسس:)الذي ينص عل4)

مايلي:)الحصص
الذي ينص عل4) بند رقم الدابع:)

مايلي:)الرأس ال االأت اعي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 2 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5 42.
 224I

challengeaudit

 CAFE RESTAURANT
BRANTLLI

إعالن متعدس القرارات

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 CAFE RESTAURANT BRANTLLI

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: ب م 
ع شارع الح ام رقم 2 - 52222 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54283

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)شتن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي ينص عل4) قرار رقم االجل:)
اأت اعية) حصة  ( 222 بيع) مايلي:)
من طرف الديد زعيم رشيد لصالح)

الديد النكابي أواس
ينص) الذي  الثاني:) رقم  قرار 
الديد) املدي2  استقالة  مايلي:) عل4 
النكابي) الديد  تعيين  ج  رشيد  زعيم 
ملدة) للشركة  أديد  ك دي2  أواس 
غي2 محدجسة ج كدا تعيينه كامل �شي)
الوثائق) ج  العقوس  لج يع  الوحيد 
اإلسارية ج الع ليات البنكية املتعلقة)

بالشركة.)
الذي ينص عل4) قرار رقم الثالت:)
مايلي:)املصاسقة عل4 تعديل القانون)

امسا�شي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم الداسس:)الذي ينص عل4)

مايلي:)الحصص
الذي ينص عل4) بند رقم الدابع:)

مايلي:)الرأس ال االأت اعي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) ( 2 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)2 42.

 225I

HATIM BELMAATI

HK&M TRAVAUX D›ELITE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

HATIM BELMAATI
إقامة زكرياء 2 شقة 2  حي بلي2 ب م 
maroc ع مكناس ، 52222، مكناس

HK&M(TRAVAUX(D›ELITE

 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
زكرياء 2 شقة 2  حي بلي2 ب م ع 
مكناس - 52222 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4275 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 3)غشت) 222)تقرر حل)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (HK&M( TRAVAUX( D’ELITE
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي إقامة زكرياء)2)شقة)
 52222 2 )حي بلي2 ب م ع مكناس)-)
اسباب) (: ل) نتيجة  املغرب  مكناس 

مالية.
إقامة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
ع) م  ب  بلي2  حي  ( 2 شقة) (2 زكرياء)

مكناس)-)52222)مكناس املغرب.)
ج عين:

ج) باملعطي  حاتم  الديد)ة))
عنوانه)ا))إقامة زكرياء)2)شقة)2 )حي)
مكناس) (52222 بلي2 ب م ع مكناس)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (28 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 36.
 226I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

 LEADER EXPERTISE
AUTOMOBILE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

3  شارع أح د املجاطي إقامة 
املب الطابق امجل رقم 8 

معاريف الدارالبيضاء ، 24 22، 
الدارالبيضاء املغرب

 LEADER EXPERTISE

AUTOMOBILE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 45 

شارع فرندا شقة 8 أكدال الرباط - 

2222  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 56227

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 LEADER EXPERTISE (:

.AUTOMOBILE

غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

اسارية

استشارات الديارات.

عنوان املقر االأت اعي):)ع ارة)45 

8)أكدال الرباط)-) شارع فرندا شقة)

2222 )الرباط املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: فوزي) علي  مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

522)حصة) الديد مدعوس ع ر):)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

فوزي) علي  مح د  الديد 

الوازيس) اقامة  (23 قطاع) عنوانه)ا))

حي الرياض الرباط) (6 شقة) (2 ع ارة)

22 2 )الرباط املغرب).

عنوانه)ا)) ع ر  مدعوس  الديد 

ع ارة)64)شقة) )اقامة البدتان حي)

الفتح ح ي م)52 2 )الرباط املغرب).

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
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فوزي) علي  مح د  الديد 
الوازيس) اقامة  (23 قطاع) عنوانه)ا))
حي الرياض الرباط) (6 شقة) (2 ع ارة)

22 2 )الرباط املغرب)
عنوانه)ا)) ع ر  مدعوس  الديد 
ع ارة)64)شقة) )اقامة البدتان حي)
الفتح ح ي م)52 2 )الرباط املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)84 22 .

 227I

International(Juris(Consulting

 C›est Déjà Demain
International

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

International(Juris(Consulting
 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
 C›est(Déjà(Demain(International
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 83  
شارع ج ي العهد محل رقم 3  - 
22222 طنجة امل لكة املغرية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.88343
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
 C’est(Déjà(Demain(International
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
رأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) جعنوان  سرهم  (52.222
اإلأت اعي)83 )شارع ج ي العهد محل)
امل لكة) طنجة  (22222 (- ( 3 رقم)
من) الصاسرات  لقلة  نتيجة  املغرية 

املنتجات الزراعية.
ج عين:

ج) (Jacques( Sauret الديد)ة))
القصبة) بيبان  زنقة  (8 عنوانه)ا))
املغرية) امل لكة  طنجة  (22222

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)25)نون29) 222)جفي)83 )شارع)
 22222 (- ( 3 رقم) محل  العهد  ج ي 

طنجة امل لكة املغرية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2735 .
 228I

PF EXPERTS

LOCATION ESSALMI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, ع ارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
LOCATION ESSALMI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مدلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 
4  باب سكالة مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2225 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. LOCATION ESSALMI
تأأي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات))بدجن سائق)..
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مدلم تجزئة بوكار الطابق)3)شقة)4  
42222)مراكش) باب سكالة مراكش)-)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 52.222 (: الدالم) اح د  الديد 

حصة بقي ة)2 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الدالم  اح د  الديد 

 RUE JEAN JACQUES   52

 ROUSSEAU 52 22 ROUBAIX

 FRANCE 52 22 ROUBAIX

.FRANCE

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الدالم  اح د  الديد 

 RUE JEAN JACQUES   52

 ROUSSEAU 52 22 ROUBAIX

 FRANCE 52 22 ROUBAIX

FRANCE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32328 .

 222I

فيد بيدت كونديلتين

 HARD SEAFOOD

MORROCCO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين

حي الدعاسة شارع موالي اس اعيل 
زنقة بركان رقم  2 الطابق االجل ، 

72222، العيون املغرب

 HARD SEAFOOD MORROCCO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
سيدي بويا رقم 27 حي الحجاري 

العيون شارع سيدي بويا رقم 27 حي 
الحجاري العيون 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 HARD(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.SEAFOOD MORROCCO

معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امس اك جالحفاظ عليها..

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الحجاري) حي  (27 رقم) بويا  سيدي 

 27 رقم) بويا  سيدي  شارع  العيون 

حي الحجاري العيون)72222)العيون)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة امينة هرس):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هرس  امينة  الديدة 
زنقة)484)رقم)2)حي املوظفين اكاسير)

72222)اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) هرس  امينة  الديدة 
زنقة)484)رقم)2)حي املوظفين اكاسير)

72222)اكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم)3635.

 2 2I
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فيد بيدت كونديلتين

F.S.T.G
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين
حي الدعاسة شارع موالي اس اعيل 
زنقة بركان رقم  2 الطابق االجل ، 

72222، العيون املغرب
F.S.T.G شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 
الوحدة بلوك س رقم 445 العيون 
مدينة الوحدة بلوك س رقم 445 

العيون 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32222
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.F.S.T.G
التدريب) (: غرض الشركة بإيجاز)

عل4 اإلسعافات امجلية.
مدينة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
العيون) (445 رقم) س  بلوك  الوحدة 
 445 رقم) س  بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون)72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد هشام بن أ رة):)52)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد سعيد بن أ رة):)48)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد هشام بن أ رة عنوانه)ا))
الوحدة) مدينة  س  بلوك  (445 رقم)

العيون)72222)العيون املغرب.

الديد سعيد بن أ رة عنوانه)ا))

اليغ) ت ديد  تجزئة  ك6) رقم  فيال 

اكاسير) (72222 اكاسير) املح دي  حي 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة امال الشاهدي عنوانه)ا))

الوحدة) مدينة  س  بلوك  (445 رقم)

72222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم)3634.

 2  I

PF EXPERTS

TRIBALISTETRADE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عطية, ع ارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب

TRIBALISTETRADE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مدلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

شقة رقم 4  باب سكالة - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2282 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TRIBALISTETRADE

البيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتجزئة خارج املتجر)،امكشاك.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الثالث) الطابق  بوكار  تجزئة  مدلم 
 42222 (- سكالة) باب  ( 4 رقم) شقة 

مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد ناصر زريويل):)722)حصة)

بقي ة)2 )سرهم للحصة).
 322 (: الديد عبد الفتاح زريويل)

حصة بقي ة)2 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زريويل  ناصر  الديد 
أملكيس)22)رقم)2 2)النخيل أنوب)

42222)مراكش املغرب.
زريويل) الفتاح  عبد  الديد 
 2 2 رقم) (22 أملكيس) عنوانه)ا))
مراكش) (42222 أنوب) النخيل 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) زريويل  ناصر  الديد 
أملكيس)22)رقم)2 2)النخيل أنوب)

42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)45 32 .
 2 2I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

TAINO IMMOBILIER SARL

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،
90000، TANGER(MAROC

 TAINO IMMOBILIER SARL
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 

موالي هشام, إقامة ستي لوج الثامن 
الطابق شقة رقم 42  - 22222 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52222

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

الشريف) سعيد  الديد  جهب  مايلي:)

اأت اعية) حصة  (76 3 مج وعة)

أخيه) ا 4  الشركة  في  ي تلكها  التي 

الديد عبد الدالم الشريف ج اخيه)

 3827 الديد مح د الشريف نتيجة)

حصة اأت اعية لكل جاحد منه ا)

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) الشريف  سعيد  الديد  إقالة 

مهامه ك دي2 للشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تغيي2 تقديم راس ال الشركة حدب)

الشركاء)

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعديل القانون االسا�شي للشركة)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

في) الشركة  راسم  حدس  مايلي:)

ا 4) مقد ة  سرهم  (3.245.222,22

فئة) من  اأت اعية  حصة  (32452

الشركاء) عل4  مقد ة  للحصة  ( 22

كالتا ي):)الديد عبد الدالم الشريف)

.الديد) اأت اعية) حصة  (  4 2....

حصة) (  4 2 الشريف.....) مح د 

شريف) مح د  الديد  (. اأت اعية)

.........2 76)املج وع):)32452)حصة)

اأت اعية).

عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 

مايلي:)اإلسارة):)يدير الشركة ك دي2ين)

للشركة الديد عبد الدالم الشريف)

ج الديد مح د الشريف ج ذلك ملدة)

غي2 محدجسة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248252.

 2 3I
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CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)ARCO( أركو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 22
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

أركو )ARCO) شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62  طريق 
جالس زيان الطابق 5 شقة   - - الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.273523

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم رفع) أكتوبر) 222) (22 املؤرخ في)
رأس ال الشركة ب بلغ قدره)»32.222 
سرهم«)أي من)»2.222.222 )سرهم«)
عن طريق) سرهم«) ( 5.222.222« إ 4)
الشركة) سيون  مع  مقاصة  إأراء) (:

املحدسة املقدار ج املدتحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82377.
 2 4I

ESPERE CONSULTING

EZZAGHAY NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

EZZAGHAY NEGOCE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 

727 رقم 827 - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.EZZAGHAY NEGOCE

االستي2اس) (: غرض الشركة بإيجاز)

ج التصدير.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 72222 (- (827 رقم) (727 القدس)

العيون املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الحاف�شي) الدالم  عبد  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الحاف�شي) الدالم  عبد  الديد 
سوق) الرمل  اكريز  سجار  عنوانه)ا))

اربعاء) سوق  ( 4322 الغرب) اربعاء)

الغرب املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الحاف�شي) الدالم  عبد  الديد 
سوق) الرمل  اكريز  سجار  عنوانه)ا))

اربعاء) سوق  ( 4322 الغرب) اربعاء)

الغرب سوق اربعاء)الغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (26 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3735/222.

 2 5I

مينارة فينانس أرجب

فرانك توتون ديفلوبمنت

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مينارة فينانس أرجب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

فرانك توتون سيفلوب نت شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي باب 

ايالن سرب بن الدالك رقم 226 

مقاطعة املدينة - 42222 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.46227

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تقرر حل)

فرانك توتون سيفلوب نت شركة ذات)

رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222

بن) سرب  ايالن  باب  حي  اإلأت اعي 

املدينة) مقاطعة  (226 رقم) الدالك 

نتيجة) املغرب  مراكش  (42222 (-

لخدارة الشركة.

ج عين:

ج) توتون  فرانك  الديد)ة))

حنيفة) ابو  االمام  شارع  عنوانه)ا))

 42222  22 رقم) شقة  جرسة  اقامة 

مراكش املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

جفي حي باب) بتاريخ) 2)سأن29) 222)

 226 رقم) الدالك  بن  سرب  ايالن 

مراكش) (42222 (- املدينة) مقاطعة 

املدينة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32772 .

 2 6I

GHAZIR COMPTA PRO

 AUDIT AND STRATEGY

MARKETING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AUDIT AND STRATEGY

MARKETING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اسكجور 

تجزئة املحاميد 2 رقم 288  مراكش 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22272

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 AUDIT(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.AND STRATEGY MARKETING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلسارة) في  اإلسارية  -االستشارات 

جالتدويق

-تدريب منهي

عنوان املقر االأت اعي):)اسكجور)

تجزئة املحاميد)2)رقم)288 )مراكش)

-)42222)مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد عبد الرحيم محتيج):) 52 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
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الديدة ملياء)بوالليل):)422)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

محتيج) الرحيم  عبد  الديد 
مراكش) ( 2 رقم) از ي  حي  عنوانه)ا))

42222)مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) بوالليل  ملياء) الديدة 
رقم) (2 املحاميد) تجزئة  اسكجور 
مراكش) (42222 مراكش) ( 288

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
محتيج) الرحيم  عبد  الديد 
مراكش) ( 2 رقم) از ي  حي  عنوانه)ا))

42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 3244 .
 2 7I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)IHSS(
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 22
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

)IHSS) شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 
عبد الرحيم بوعبيد حي الوازيس - - 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34386 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) في) 2) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
  22.222 رأس الها) مبلغ  ((IHSS(
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
حي) بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع  (34
املغرب) البيضاء) الدار  (- (- الوازيس)

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة)..

ج حدس مقر التصفية ب)34)شارع)

(- الوازيس) حي  بوعبيد  الرحيم  عبد 

22332)الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:

ج) الوارزازي  حدن  الديد)ة))

بولو) السين  زنقة  (22 عنوانه)ا))

املغرب) البيضاء) الدار  (22422

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824222.

 2 8I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)ELYNAM( الينام
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 22

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

الينام )ELYNAM) شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 زنقة 

نورماندي ع ارة سفانا الطابق 4 - - 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353442

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)5 )أكتوبر) 222)تم تعيين)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

كريدتوف رينال سافيد ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)36 824.

 2 2I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

YAZ & CO SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC

YAZ & CO(SERVICES شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

صوفيا باملوري بلوك F الطابق   

الشقة رقم 26  شارع عبد الكريم 

الخطابي - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2225 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) ( 7 املؤرخ في)

 YAZ(شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها) مبلغ  (&( CO( SERVICES

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222,22

باملوري) صوفيا  إقامة  اإلأت اعي 

  26 الشقة رقم) الطابق) ) (F بلوك)

شارع عبد الكريم الخطابي)-)42222 

مراكش املغرب نتيجة ل):)قرار الج ع)

العام.

إقامة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الطابق)   (F بلوك) باملوري  صوفيا 

الكريم) شارع عبد  ( 26 الشقة رقم)

الخطابي)-)42222)مراكش املغرب.)

ج عين:

تومي) سليم  مح د  الديد)ة))

ع ر) شارع  عنوانه)ا)) ج  الشرقاجي 

  2222 كبيبات) (7 رقم) الجديدي 

الرباط املغرب ك صفي))ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)4222 .

 222I

SOCIETE FIDAV SARL

DELICE MIAMI DOLPHIN
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة الدعديين ع ارة 3  شقة 3 

املدينة الجديدة ، 52222، مكناس 

املغرب

 DELICE MIAMI DOLPHIN

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 5  

شارع مح د الخامس م ج - 52222 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 4 385

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

حصص:) تفويت  رقم) ) قرار 

حصة) (2222 الذي ينص عل4 مايلي:)

في) للديد ح يد عفيف بث ن حدس 

الديد) لصالح  سرهم  (222222.22

سامي زاكي الحامل لبطاقة التعريف)

ج27222  (D566 22 رقم) الوطنية 

بث ن) عفيف  ح يد  للديد  حصة 

2722222.22)سرهم لصالح) حدس في)

الديد رضوان زاكي الحاملة لبطاقة)

 .D557323 رقم) الوطنية  التعريف 

بالتا ي الرأس ال االأت اعي للشركة)

موزع) سرهم  (3622222.22 في) حدس 

عل4 الشكل التا ي):)الديد سامي زاكي)

  22 الواحدة) قي ة  حصة  (2222

 27222 ج الديد رضوان زاكي) سرهم.)

حصة قي ة الواحدة)22 )سرهم.

الشركة:) مدي2  تغيي2  (2 رقم) قرار 

الذي ينص عل4 مايلي:)استقالة املدي2)

ح يد عفيف ج تعيين سامي زاكي ج)
رضوان زاكي ك دي2ين في للشركة.
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الذي) تغيي2 اإلمضاء:) (3 قرار رقم)
ينص عل4 مايلي:)اإلمضاء)لدامي زاكي)

ج رضوان زاكي أج محده ا
الذي) تغيي2 اإلمضاء:) (4 قرار رقم)
الشكل) تغيي2  مايلي:) عل4  ينص 
 STE DELICE من) للشركة  القانوني 
إ 4) (MIAMI DOLPHIN SARL AU
 STE DELICE MIAMI DOLPHIN

SARL
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

الشكل القانوني للشركة)
عل4) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)تقديم رأس ال الشركة
عل4) ينص  الذي  (: 7 رقم) بند 

مايلي:)التديي2 ج االمضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5373.
 22 I

الناظور للحدابات

2B AUTO-ECOLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الناظور للحدابات
شارع االمي2 سيدي مح د الحي 
االساري سيتي املح دية بلوك س 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62222، 

الناظور املغرب
2B(AUTO-ECOLE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي أجالس 
لحدن زنقة 57 رقم 24 الناظور 

62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23235
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 2B (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AUTO-ECOLE
-مدرسة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

تعليم الدياقة.
:)حي أجالس) عنوان املقر االأت اعي)
الناظور) (24 رقم) (57 زنقة) لحدن 

62222)الناظور املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: مح د) بولكدجر  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: عزجز) بولكدجر  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد بولكدجر مح د عنوانه)ا))
سلوان) بوعرك  هللا  الرأاف  سجار 

62222)الناظور املغرب.
عنوانه)ا)) عزجز  بولكدجر  الديد 
 62222 ال29كانيين) ت اضت  سجار 

الناظور املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد بولكدجر مح د عنوانه)ا))
سلوان) بوعرك  هللا  الرأاف  سجار 

62222)الناظور املغرب
عنوانه)ا)) عزجز  بولكدجر  الديد 
 62222 ال29كانيين) ت اضت  سجار 

الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم)4573.
 222I

BOUCHTA COMPTA

TIME LOGISTIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

TIME LOGISTIQUE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الرجساني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 
القدس رقم 34 - 22222 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2546 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))مح د الدالمي)
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
222. )حصة لفائدة الديد))ة))مرية)

بلعربي بتاريخ)22)سأن29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2227 .
 223I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ROSALIVA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ROSALIVA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الطابق 
امر�شي، محل رقم 3، تجزئة لينا 
 ، بلوك س فاس - 32222 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6287 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املدؤجلية) ذات  شركة  (ROSALIVA
 542.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
3،)تجزئة) الطابق امر�شي،)محل رقم)
لينا) ،)بلوك س فاس)-)32222)فاس)

املغرب نتيجة إلفالس الشركة.
ج عين:

مدطفى عبد الالجي ج) الديد)ة))
رقم) كنون  هللا  عبد  زنقة  عنوانه)ا))
فاس) (32222 فاس) حي طارق) ) ( 6

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
جفي الطابق) سأن29) 222) (22 بتاريخ)
3،)تجزئة لينا) ،) امر�شي،)محل رقم)
بلوك س فاس)-)32222)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5627/2.
 224I

SOLUCIA EXPERTISE

KAIZEN PRO

إعالن متعدس القرارات

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
KAIZEN PRO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: الرقم    
زنقة عزيز بالل الطابق 5 املعاريف، 

الدار البيضاء - 22332 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.226383
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) 22)شتن29) 222) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)تفويت الحصص االأت اعيىة)
تفويت الديد العربي ق ر) (: للشركة)
خ د ائة))522))حصة اأت اعية ج)
 (50%( التي ت ثل خ دون في املائة)
من رأس ال الشركة لفائدة الديدة)
غزالن عبيدة بتاريخ)22)شتن29 222.
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عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
إ 4) الشركة  مال  رأس  زياسة  مايلي:)
سرهم) ألف  مائتي  ((222.222,22(
ألف حصة) (( 222( عن طريق خلق)
اأت اعية أديدة بقي ة مائة))22 ) 
يتم سداسها) سرهم للحصة عل4 أن 

بالكامل عن طريق امرباح املتبقية.
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
للشركة) االأت اعي  املوضوع  تغيي2 
املقاالت) تدويق  (« نشاط) زياسة  ج 
اإلعالنية ججسائط االتصال جصناعة)

اإلعالنات)».
قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
إ 4) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  »شركة 
للشريك الوحيد«)عوض)»شركة ذات)

مدؤجلية محدجسة«.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تدويق) (- جالغرض من الشركة هو:)
املقاالت اإلعالنية ججسائط االتصال)
)الوساطة)) الخدمات) تقديم  (- ؛)
إعالنية،) صناعة  (- ؛) للشركات)
جالصناعات املركبة) الطالء) النجارة،)
أنواع) أ يع  (- ؛) املنهي) التدريب  (- ؛)
االبتدائية) القطاعات  في  التجارة 
الت ثيل) (- ؛) جالجامعية) جالثانوية 
أ يع) جمراقبة  صيانة  (- ؛) التجاري)
جالوساطة) االتصال  ع ليات 
سلع) أج  منتج  أي  جت ثيل  التجارية 
أج) مصدرها  أج  طبيعتها  كانت  مه ا 
جحيازة جاستغالل) إنشاء) (- ؛) جأهتها)
جالت2اخيص) االخت2اع  براءات  أ يع 
من) جالع ليات  التجارية  جالعالمات 
،)فإن) -)جبصفة عامة) ؛) نفدها) تلقاء)
أ يع املعامالت التجارية جالصناعية)
جاملالية جالقابلة للتحويل جالعقارية،)
املباشرة) جغي2  املباشرة  الصلة  ذات 
التي) أج  أعاله،) املذكورة  باملواضيع 

يحت ل أن تعززاإلنجاز جالتطوير.
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
(: التد ية) الشركة  أخدت  مايلي:)
»KAIZEN PRO SARL)».)جفي أ يع)
الشحن) جسندات  جالفواتي2  امع ال 
جاملدتندات املتعلقة بالشركة،)يجب)

املكتوبة) الكل ات  االسم  يتبع  أن 
شركة) الحرجف،) بج يع  ج  بوضوح 
املدؤجلية املحدجسة للشريك الوحيد.
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
يتم تقديم مداه ة للشركة الحالية)
الديدة غزالن عبيدة مائتي ألف) (- (:
)222.222,22))سرهم)-)املج وع مائتي)

ألف))222.222,22))سرهم.
عل4) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
جيبلغ رأس مال الشركة مائتي) مايلي:)
ينقدم) سرهم.) ((222.222,22( ألف)
اأت اعية) حصة  ((2222( ألفي) إ 4 
منها،) لكل  سرهم  (( 22( مائة) بقي ة 
جيتم االشت2اك فيها بالكامل،)جتدديد)
(: ث نها جتخصيصها عل4 النحو التا ي)
-)الديدة غزالن عبيدة ألفي))2222) 
حصة)-)املج وع ألفي))2222))حصة.
عل4) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 
ب وأب) الحصص  نقل  جيتم  مايلي:)
قانون) ب وأب  أج  خاصة  توقيعات 
أصيل،)جيجب أن تقدم إ 4 الشركة أج)
جذلك كله في) قبولها ب وأب قانون،)
عليها) املنصوص  جالشرجط  امشكال 
23 )من الظهي2الذي يشكل) بالفصل)
جتكون) جالعقوس.) االلتزامات  قانون 
الحصص قابلة للتحويل بحرية في ا)
بينها مع ارتباطها بقي تها االس ية.)جال)
املؤسدين) حصص  است2ساس  يجوز 
ب وافقة) إال  أزئيا  أج  كليا  بيعها  أج 

الشركاء.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)5 8242.
 225I

شركة ابهوش للخدمات

SOTATEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 
االجل رقم 24 العيون ، 2 722، 

العيون املغرب
SOTATEL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 
الوحدة بلوك B رقم 342 - 72222 

العيون املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6537

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) سأن29) 222) (28 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي) سرهم«) (4.222.222,22«
إ 4) سرهم«) ( .222.222,22« من)
طريق) عن  سرهم«) (5.222.222,22«
إسماج احتياطي أج أرباح أج عالجات) (:

إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 222/ 384.
 226I

STE ZIZ COMPTA

STE MOH Y SOH BCN CALL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE MOH Y SOH BCN CALL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مراب 

قصر اكلي ملعب تنجداس - 52622 
تنجداس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5482

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. MOH Y SOH BCN CALL

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز االتصال بالهاتف
الري) مياه  أنابيب  بناء) مقاجل 

الزراعي التنقيط
مقاجل) أج  أع ال مختلفة  مقاجل 

بناء.

مراب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

 52622 (- قصر اكلي ملعب تنجداس)

تنجداس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 الديد مصطفى الدراجي):)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الدراجي) مصطفى  الديد 

اكلي ملعب كل ي ة) قصر  عنوانه)ا))

52253)كل ي ة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الدراجي) مصطفى  الديد 

اكلي ملعب كل ي ة) قصر  عنوانه)ا))

52253)كل ي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2426.

 227I

SOLUCIA EXPERTISE

JIT TEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

JIT TEC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم    
زنقة عزيز بالل الطابق 5 املعاريف، 

الدار البيضاء - 22332 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.347287
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
 JIT شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
سرهم) ( 22.222 مبلغ رأس الها) (TEC
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم)   
املعاريف،) (5 زنقة عزيز بالل الطابق)
الدار البيضاء)-)22332)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)قرار الشركاء.
ج حدس مقر التصفية ب الرقم)   
املعاريف،) (5 زنقة عزيز بالل الطابق)
الدار البيضاء)-)22332)الدار البيضاء)

املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))نجيب باز ج عنوانه)ا))حي)
النديم رقم)25)تجزئة أنات البيضة)
 22 22 طابق الدفلي الدار البيضاء)
)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)3 8242.

 228I

SOLUCIA EXPERTISE

INSECTAF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
INSECTAF شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم    
زنقة عزيز بالل الطابق 5 املعاريف، 

الدار البيضاء - 22332 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.448723
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) (26 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
  22.222 INSECTAF)مبلغ رأس الها)
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
 5 زنقة عزيز بالل الطابق) الرقم)  )
 22332 (- البيضاء) الدار  املعاريف،)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)قرار)

الشركاء.
ج حدس مقر التصفية ب الرقم)   
املعاريف،) (5 زنقة عزيز بالل الطابق)
الدار) (22332 املغرب) الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))كي2ينك سيغيل ماغدو)
سيكال) سي  زنقة  عنوانه)ا))  ) ج 
البيضاء) الدار  (22 23 الوازيس)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 8242.

 222I

fidu(ben

 SHOUWAL ENTREPRISE
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

fidu(ben
85 زنقة موالي عبد هللا ، 2 252، 

خريبكة امل لكة املغربية
 SHOUWAL ENTREPRISE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 76  الحي 

الصناعي خريبكة 25222 خريبكة 

املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

 SHOUWAL ENTREPRISE SARL

سرهم) ( .222.222,22 مبلغ رأس الها)

الحي) ( 76 جعنوان مقرها اإلأت اعي)

خريبكة) (25222 خريبكة) الصناعي 

اشتغال) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة).

ج حدس مقر التصفية ب)76 )الحي)

 25222 خريبكة) خريبكة  الصناعي 

خريبكة املغرب.)

ج عين:
الديد)ة))رشيد كرام ج عنوانه)ا))
 25222 الدكا ي) شعيب  زنقة  (66

خريبكة املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

4 )سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)627.

 232I

boss(management(accounting

 SOCIETE AGRICOLE OUED
LAOU DE TRANSPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

boss(management(accounting

 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER(ETAGE(N°4 TETOUAN

 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

 SOCIETE AGRICOLE OUED

LAOU DE TRANSPORT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

اأرندج مارينا بلوك أ بناية 2 الطابق 

2 شقة  ، جاس الج - 23252 جاس الج 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3265 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AGRICOLE OUED

.LAOU DE TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

إقامة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

اأرندج مارينا بلوك أ بناية)2)الطابق)

جاس الج) (23252 (- جاس الج) 2)شقة) ،)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: الديد عبد هللا الريدوني)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: الشعي2ي) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الريدوني) هللا  عبد  الديد 

عنوانه)ا))سجار اغنوري الدفليين جاس)

لو)23222)تطوان املغرب.

الديد مح د الشعي2ي عنوانه)ا))

حي الكرجرة)52 23)مرتيل املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الريدوني) هللا  عبد  الديد 

عنوانه)ا))سجار اغنوري الدفليين جاس)

لو)23222)تطوان املغرب.



25607 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

الديد مح د الشعي2ي عنوانه)ا))

حي الكرجرة)52 23)مرتيل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم) 722.

 23 I

fidu(ben

 SHOUWAL ENTREPRISE
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

fidu(ben

85 زنقة موالي عبد هللا ، 2 252، 

خريبكة امل لكة املغربية

 SHOUWAL ENTREPRISE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 76  الحي 

الصناعي خريبكة خريبكة 25222 

خريبكة املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 5 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

26)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

 SHOUWAL ENTREPRISE SARL

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

سرهم) ( .222.222,22 مبلغ رأس الها)

الحي) ( 76 جعنوان مقرها اإلأت اعي)

 25222 خريبكة) خريبكة  الصناعي 

خريبكة املغرب نتيجة لعدم اشتغال)

الشركة).

ج عين:
الديد)ة))رشيد كرام ج عنوانه)ا))
 25222 الدكا ي) شعيب  زنقة  (66

خريبكة املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ)26)سأن29) 222)جفي)76 )الحي)

 25222 خريبكة) خريبكة  الصناعي 

خريبكة املغرب).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

4 )سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)628.

 232I

SCI AL ABNAA SARL

CAROSSA PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAROSSA PRIVE
 RUE(AL(MANAZIZ, MAARIF, 6
CASABLANCA ، 20220، الدار 

البيضاء املغرب
CAROSSA PRIVE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 شارع 
املنازيز ، معارف ، كازابالنكا - 22522 

كازابالنكا املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CAROSSA PRIVE
التعليم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الخاص.
تحضي2ية) مدرسة  إقامة  (-

لالمتحانات
-)التحضي2 لالمتحانات جامتحانات)

القبول في مدارس التدريب في أملانيا
-)التحضي2 لالمتحانات جامتحانات)
في) جالجامعات  الكليات  في  القبول 

أملانيا
التدريب املنهي امج ي جاملدت ر

أ يع الخدمات املتعلقة بامشياء)
املذكورة أعاله

املعامالت) أ يع  أعم  جبشكل 
جالصناعية) جاملالية  التجارية 

جالعقارية.

ذات الصلة) (، جاملنقولة أج غي2ها)
مباشرة إ 4 غرض الشركة جقد تدهل)

تن ية املجت ع.
شارع) (6 (: عنوان املقر االأت اعي)
املنازيز)،)معارف)،)كازابالنكا)-)22522 

كازابالنكا املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد الديد مح د بدز):)222.  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد الديد مح د بدز عنوانه)ا))
(، الرح ن) سيديعبد  بوليفارس 
 RESIDENCE(ANFA(SKY(،(IMM(H
كازابالنكا) (،( CASABLANCA( 20000

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الديد مح د بدز عنوانه)ا))
(، الرح ن) سيديعبد  بوليفارس 
 RESIDENCE(ANFA(SKY(،(IMM(H
كازابالنكا) (،( CASABLANCA( 20000

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)5 7284.
 233I

ZH COM

ZH COM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ZH COM
 N° 24 BLOC 29 QUARTIER
RIAD ، 46000، SAFI(MAROC

ZH COM شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 بلوك 
22 حي الرياض - 46222 ا املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
شكل الشركة : شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة.
تد ية الشركة متبوعة عند 

.ZH COM : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
غرض الشركة بإيجاز :
تجارة املواس الغدائية
االستي2اس جالتصدير

اشغال ع ومية جانشاءات
التجارة  االلكت2جنية.

24)بلوك) عنوان املقر االأت اعي):)
22)حي الرياض)-)46222)ا املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد ح يد زهدي عنوانه)ا))24 
 46222 22)حي الرياض اسفي) بلوك)

اسفي املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ح يد زهدي عنوانه)ا))24 
 46222 22)حي الرياض اسفي) بلوك)

اسفي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم)2628.

 234I

AQUACOMPTE

هابي فاكتوري
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

هابي فاكتوري شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25608

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 اقامة 

العالية سار بوعزة - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 5647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (28

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

هابي) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

فاكتوري.
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشهار.

عنوان املقر االأت اعي):)62)اقامة)

الدار) (22222 (- بوعزة) سار  العالية 

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: كنزة) الصبيحي  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة الصبيحي كنزة عنوانه)ا))

 22222 بوعزة) سار  النورس  تجزءة 

الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة الصبيحي كنزة عنوانه)ا))

 22222 بوعزة) سار  النورس  تجزءة 

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن29) 222)تحت رقم) 72242.

 235I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CHIQUA BOULANGERIE
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57)شارع موريتانيا صندجق ال29يد)

2622)،)42222،)مراكش املغرب
 (CHIQUA(BOULANGERIE (SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الدفلي رقم 546 حي املدار طريق 

آسفي - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2  47
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 CHIQUA BOULANGERIE

.((SARL
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ج) املعجنات  انواع  جأ يع  الخ9ز 

منتجاتها.
الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
طريق) املدار  حي  (546 رقم) الدفلي 

آسفي)-)42222)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: كعوا�شي) اقبال  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: الصافي) شي اء) الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة اقبال كعوا�شي عنوانه)ا))
اقامة رجبي ع ارة)6)شقة)6)االزسهار)

42222)مراكش املغرب.

الصافي عنوانه)ا)) الديدة شي اء)

اقامة رجبي ع ارة)6)شقة)6)االزسهار)

42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة اقبال كعوا�شي عنوانه)ا))

اقامة رجبي ع ارة)6)شقة)6)االزسهار)

42222)مراكش املغرب

الصافي عنوانه)ا)) الديدة شي اء)

اقامة رجبي ع ارة)6)شقة)6)االزسهار)

42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 3272 .

 236I

STE TRAFISCO

SCI GHAZOUA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 تد ية الشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبي2 مويلحا 

الجديدة 273 ، 24222، الجديدة 

املغرب

SCI GHAZOUA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 4  شارع 

النخيل الجديدة. - 24222 الجديدة 

املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

 887 

)ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) سأن29) 222) (27 في) املؤرخ 

 SCI« من) الشركة  تد ية  تغيي2 

 GHAZOUA« إ 4) (»GHAZOUA

.(»REGENCY

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)4 )سأن29)

 222)تحت رقم)27263.

 237I

STE TRAFISCO

SCI GHAZOUA
شركة املداه ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبي2 مويلحا 

الجديدة 273 ، 24222، الجديدة 

املغرب

SCI GHAZOUA شركة املداه ة

ج عنوان مقرها االأت اعي 4  شارع 

النخيل الجديدة. 4  شارع النخيل 

الجديدة. 24222 الجديدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 887 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)سأن29) 222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

املداه ة«)إ 4)»شركة ذات املدؤجلية)

املحدجسة«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)4 )سأن29)

 222)تحت رقم)27263.

 238I

RADFID

GOLDEN OUIRAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GOLDEN OUIRAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 زنقة 

بوريد الطابق 3 رقم 5 الصخور 

الدوساء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.432737



25609 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها) (GOLDEN OUIRAR
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
 3 زنقة بوريد الطابق) (23 اإلأت اعي)
 22222 (- الدوساء) الصخور  (5 رقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

إفالس الشركة جعدم تحقيق أرباح.
23)زنقة) ج حدس مقر التصفية ب)
الصخور) (5 رقم) (3 الطابق) بوريد 
البيضاء) الدار  (22222 (- الدوساء)

املغرب.)
ج عين:

ج) سومي  هللا  عبد  الديد)ة))
مج وعة) القدس  حي  عنوانه)ا))
برنو�شي) سيدي  رقم) ) البيضاء) )
املغرب) البيضاء) الدار  (22222

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824422.
 232I

CAF MAROC

AL KANAA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AL KANAA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 238 

اقامة لينا - 22222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 2 823

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
7 )شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة ذات املدؤجلية) (AL KANAA

  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 
 238 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي)
املغرب) طنجة  (22222 (- لينا) اقامة 

نتيجة الزمة نشاط.
ج عين:

ج) سيداي  مصطفى  الديد)ة))
رقم) (26 زنقة) الزهراء) حي  عنوانه)ا))
ك صفي) املغرب  طنجة  (22222   2

)ة))للشركة.
الزهرة) فطي ة  الديد)ة))
الزهراء) حي  عنوانه)ا)) ج  العش اجي 
طنجة) (22222   2 رقم) (26 زنقة)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج) سيداي  امي ة  الديد)ة))
رقم) (26 زنقة) الزهراء) حي  عنوانه)ا))
ك صفي) املغرب  طنجة  (22222   2

)ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
 238 جفي) شتن29) 222) ( 7 بتاريخ)

اقامة لينا)-)22222)طنجة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)254  .
 242I

ste(holdings(missour(sarl(au

ste vortax
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ste(holdings(missour(sarl(au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب
ste(vortax شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

تاكورست أ اعة جزغت ميدور - 
33252 ميدور املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.725
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
28)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
 42.222 رأس الها) مبلغ  (ste( vortax
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار)
(- ميدور) جزغت  أ اعة  تاكورست 

(: ل) نتيجة  املغرب  ميدور  (33252
مشكل ماسي).

سجار) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
(- (. تاكورست أ اعة جزغت ميدور)

33252)ميدور املغرب).)
ج عين:

ج) كرنوس  لحدن  الديد)ة))
عنوانه)ا))حي الرياض)33252)ميدور)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 362/222.
 24 I

RADFID

ALSACE NET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
ALSACE NET شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 78 شارع 
ألزاس - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 22345

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (ALSACE NET
مقرها) جعنوان  سرهم  (352.222
 22222 اإلأت اعي)78)شارع ألزاس)-)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

إفالس الشركة جعدم تحقيق أرباح.
 78 ب) التصفية  مقر  حدس  ج 
22222)الدار البيضاء) شارع ألزاس)-)

املغرب.)

ج عين:

ج) الكرنوي  الحدين  الديد)ة))
عنوانه)ا))22)زنقة كونطناك)22222 

)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)2 8243.

 242I

Consultation(internationale(6870 

 INGENIERIE TELECOM
AFRICA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Consultation(internationale

6872
شارع مح د الخامس فضاء يدرى 

الطابق 2  رقم 355 ، 22 22، الدار 

البيضاء املغرب

 INGENIERIE TELECOM AFRICA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 شارع 

لال ياقوت الطابق الخامس الشقة 

»D« - 20080 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.362285

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 INGENIERIE الوحيد) الشريك 

مبلغ رأس الها) (TELECOM AFRICA

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222

اإلأت اعي)32)شارع لال ياقوت الطابق)

الخامس الشقة)»D«(-(20080)الدار)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

تحقيق الهدف االأت اعي.
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ج حدس مقر التصفية ب)32)شارع)

الشقة) الخامس  الطابق  ياقوت  لال 

»D«(-(20080)الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:

 CHRISTIAN GUY الديد)ة))
زنقة) (7 ج عنوانه)ا)) (CHATAIGNER

تنغي2 شقة)3 )حدان)2222 )الرباط)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823264.

 243I

CAF MAROC

TNGSTYLE SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TNGSTYLE SERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 

لبنان إقامة يامنة   الطابق 2 رقم 

38 - 22222 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.85842

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)22)أكتوبر) 222)تقرر حل)

شركة ذات) (TNGSTYLE SERVICES

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد مبلغ رأس الها)2.222 )سرهم)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة لبنان)
(- (38 رقم) (2 الطابق) يامنة) ) إقامة 

الزمة) نتيجة  املغرب  طنجة  (22222

نشاط.

ج عين):

ج) الحويطي  أح د  الديد)ة))

قطاع) التضامن  حي  عنوانه)ا))

طنجة) (22222 الخربة) الفضيلة 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

زنقة) جفي  أكتوبر) 222) (22 بتاريخ)
رقم) (2 الطابق) لبنان إقامة يامنة) )

38)-)22222)طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)253  .

 244I

zarkal(&(associés

PEPINIERES GENERALES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

zarkal & associés

 3  شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 22 22، الدار البيضاء املغرب

PEPINIERES GENERALES شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 

8.5 طريق الرباط عين الدبع 2  
زنقة التويلري معاريف 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 43323

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

22)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ) (PEPINIERES GENERALES
سرهم جعنوان) ( .852.222 رأس الها)

طريق) (8.5 كلم) اإلأت اعي  مقرها 
الرباط عين الدبع)2 )زنقة التويلري)

الدارالبيضاء) (22222 معاريف)

املغرب نتيجة ل):)النعدام اي نشاط)

تجاري.

 8.5 ج حدس مقر التصفية ب كلم)

 22222 (- طريق الرباط عين الدبع)

الدارالبيضاء)املغرب.)

ج عين:
ج) في2جس  مح د  الديد)ة))
افامة) (، البيضاء) الدار  عنوانه)ا))
سيدي) ( 4 رقم) ( 2 الحديقة ع ارة)
املغرب) الدارالبيضاء) (22222 مومن)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الكائن) للشركة  االأت اعي  املقر  (:
8.5)طريق الرباط) بالدارالبيضاء)كلم)

عين الدبع)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824372.
 245I

MATYSLOG

MATYSLOG
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

MATYSLOG
22 زنقة إبراهيم النخعي املعاريف ، 

22222، الدار البيضاء املغرب
MATYSLOG شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 
إبراهيم النخعي املعاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.433283

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 سأن29) (24 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) (3.222.222«
 4.222.222« إ 4) سرهم«) ( 22.222«
مقاصة) إأراء) (: طريق) عن  سرهم«)
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج)

املدتحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 222)تحت رقم)762276.
 246I

إئت انيات الدريوش

Société AGHBALOU CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

إئت انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 22222، العرائش املغرب

Société AGHBALOU CAR شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

ع رج بن العاص الطابق 3 رقم 26 - 

22222 طنجة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.653 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 3 الطابق) العاص  بن  ع رج  »شارع 
22222)طنجة املغرب«)إ 4) (-(26 رقم)
 22222 (-(733 »تجزئة شعبان )رقم)

العرائش املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)5 )سأن29)

 222)تحت رقم)335 .

 247I

icbs

ساتريم
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

icbs

 avenue(mohamed 5 ، 90000،

tanger(maroc

ساتريم شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الفارابي إقامة 8  طابق   رقم 3 

طنجة - 22222 طنجة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.673 2



25611 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) يناير) 222) (22 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع الفارابي إقامة)8 )طابق) )رقم)
3)طنجة)-)22222)طنجة املغرب«)إ 4)
22)شارع االرسن طابق) »مركز الزجين)
طنجة) (22222 (- طنجة) (32 رقم) (6

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 22  .

 248I

LA VIE FISCALE

 MONTADA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
 MONTADA IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
قاسة 22  اقامة ايناس الطابق 

الثاني شقة 5 جأدة - 62222 جأدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.MONTADA IMPORT EXPORT

:)تصدير ج) غرض الشركة بإيجاز)
استي2اس.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
قاسة)22 )اقامة ايناس الطابق الثاني)
شقة)5)جأدة)-)62222)جأدة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد قي�شي املنصوري)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد قي�شي املنصوري عنوانه)ا))
الحي القديم رقم) )زنقة االتحاس بني)

سرار)62352)جأدة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد قي�شي املنصوري عنوانه)ا))
الحي القديم رقم) )زنقة االتحاس بني)

سرار)62352)جأدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)66 4.

 242I

FIDUCIARE COMPTABLITE

 PARAPHARMACIE
ALAHIANE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق امربعاء الغرب ، 4322 ، 

سوق امربعاء الغرب املغرب
 PARAPHARMACIE ALAHIANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الدفلي عين الحياني زنقة 2 رقم 22 
- 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.PARAPHARMACIE ALAHIANE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعدات ج املدتلزمات الطبية).

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الدفلي عين الحياني زنقة)2)رقم)22)-)

22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الحيان  سناء) الديدة 
مج ع رياض الدالم ع ارة)2)طابق)6 

رقم)72 22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الحيان  سناء) الديدة 
مج ع رياض الدالم ع ارة)2)طابق)6 

رقم)72 22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بدوق  االبتدائية 
رقم) تحت  سأن29) 222) ( 4 بتاريخ)

.248237
 252I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

FES COPIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جفاة شريك

Fiduciaire(jazouli(mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب
FES COPIE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 22 

شارع االمارات العربية املتحدة 

املدينة الجديدة 32222 فاس 

املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26432

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)شتن29) 222)تم اإلعالم)

ج) بوكرابج  مح د  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  عل4  حصصه  توزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في)7 )ماي) 222 

بالشكل امتي):

الديد)ة))كري ة الزغي ري)،)252 

حصة).

 334 (، الديد)ة))فاط ة النظيفي)

حصة).

 244 (، الياس بوكرابج) الديد)ة))

حصة).

 472 (، بوكرابج) اسراء) الديد)ة))

حصة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5645.

 25 I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

FES COPIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب

FES COPIE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي رقم 22 

شارع االمارات العربية املتحدة 

املدينة الجديدة 32222 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26432
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ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)شتن29) 222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)
»شركة ذات املدؤجلية) إ 4) الوحيد«)

املحدجسة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5645.
 252I

LA VIE FISCALE

MAUORO TECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
MAUORO TECH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ظهر املحلة 
تجزئة الفتح زنقة ب 42 رقم 23 

جأدة - 62222 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38422

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MAUORO TECH
:)تصدير ج) غرض الشركة بإيجاز)

استي2اس.
ظهر) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رقم) (42 املحلة تجزئة الفتح زنقة ب)

23)جأدة)-)62222)جأدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: ح زة) اعراب  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ح زة  اعراب  الديد 

سجار ملصارات امجاج الدريوش)62253 

جأدة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) ح زة  اعراب  الديد 

سجار ملصارات امجاج الدريوش)62253 

جأدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4234.

 253I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

FES COPIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب

FES COPIE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 22 

شارع االمارات العربية املتحدة 

املدينة الجديدة 32222 فاس 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26432

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

23)شتن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

الزغي ري كري ة ك دي2 جحيد

تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5645.
 254I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

A2I PROMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

A2I PROMO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 74 املركب 
االقتصاسي ج االأت اعي - 43222 

قلعة الدراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 4
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 A2I (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PROMO
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوان املقر االأت اعي):)74)املركب)
 43222 (- االأت اعي) ج  االقتصاسي 

قلعة الدراغنة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: الرزاق) عبد  الغابري  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الرزاق) عبد  الغابري  الديد 

ج) االقتصاسي  املركب  عنوانه)ا))

قلعة) (43222  74 رقم) االأت اعي 

الدراغنة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الرزاق) عبد  الغابري  الديد 

ج) االقتصاسي  املركب  عنوانه)ا))

قلعة) (43222  74 رقم) االأت اعي 

الدراغنة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة الدراغنة بتاريخ)5  

سأن29) 222)تحت رقم) 563/222.

 255I

FIDECOM SARL

الشـركة العقارية و التجارية 

الرباعية
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

FIDECOM SARL

46 شارع باستور حي اللي ون الرباط 

، 2262 ، الرباط املغرب

الشـركة العقارية ج التجارية الرباعية 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املركز 

التجاري امنفال ، متجر رقم 24 ، 

شارع يعقوب املنصور ، رقم 235 - 

2 288 الدار البيضاء املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 43722

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)32)يونيو) 222)تم اإلعالم)

حدن) علي  بتلة  الشريك  بوفاة 

الشواف ج توزيع حصصه عل4 الورثة)

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)22)سأن29)
ً
تبعا

2222)بالشكل امتي):
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أح د) صالح  )الزجج)) الديد)ة))
مح د الشواف)،)67 )حصة).

)امبناء)عبد هللا صالح) الديد)ة))
أح د الشواف)،)322)حصة).

أح د) صالح  أح د  الديد)ة))
الشواف)،)52)حصة).

أح د) صالح  زيد  الديد)ة))
الشواف)،)52)حصة).

أح د) صالح  فيصل  الديد)ة))
الشواف)،)52)حصة).

صالح) الح يد  عبد  الديد)ة))
أح د الشواف)،)52)حصة).

الديد)ة))عبد العزيز صالح أح د)
الشواف)،)52)حصة).

أح د) صالح  مفيد  الديد)ة))
الشواف)،)52)حصة).

عفيفة صالح) )البنات)) الديد)ة))
أح د الشواف)،)22)حصة).

أح د) صالح  ح يدة  الديد)ة))
الشواف)،)22)حصة).

أح د) صالح  ألنار  الديد)ة))
الشواف)،)22)حصة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)36  82.
 256I

VISION VASTE CONSULTING

SRIAFIA TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
SRIAFIA TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي اس اعيل إقامة الزهراء، 
الطابق الدفلي - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2727 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) (2222 غشت) ( 2

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SRIAFIA TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للدلع) جالدج ي  الوطني  الطرقي 

جالبضائع.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الزهراء،) إقامة  اس اعيل  موالي 

طنجة) (22222 (- الدفلي) الطابق 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: توفيق) العافية  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الح يدي) الدريفي  الديدة 

لطيفة):)522)حصة بقي ة)22 )سرهم)

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) توفيق  العافية  الديد 

طنجة)22222)طنجة املغرب.

الح يدي) الدريفي  الديدة 

 22222 طنجة) عنوانه)ا)) لطيفة 

طنجة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) توفيق  العافية  الديد 

طنجة)22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن29) ( 8 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2222)تحت رقم) 23323.

 257I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AICHMED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

AICHMED شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32  
الطابق امجل ع ارة بلوك 23 تنالت 
حي الهدى اكاسير - 82222 اكاسير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AICHMED
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االأت اعي):)رقم)32  
تنالت) (23 الطابق امجل ع ارة بلوك)
اكاسير) (82222 (- اكاسير) الهدى  حي 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: عائش) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عائش  مح د  الديد 

اكاسير) تيكوين  (222 رقم) تيليال  حي 

82222)اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) عائش  مح د  الديد 

اكاسير) تيكوين  (222 رقم) تيليال  حي 

82222)اكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)7 277 .

 258I

STE DOMICILE CONSEIL

STE OLIVES BELFARAH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، أرسيف 

املغرب

STE OLIVES BELFARAH شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : مدتوطن 

لدى شركة كيلي كارس في العنوان 

التا ي: شارع عبد املومن إقامة مليكة 

الطابق امجل ب2 أرسيف - 22 35 

أرسيف املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2277

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) املؤرخ في) 2)

شركة) (STE OLIVES BELFARAH

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

في) كارس  كيلي  شركة  لدى  مدتوطن 

املومن) عبد  شارع  التا ي:) العنوان 

ب2  امجل  الطابق  مليكة  إقامة 

22 35)أرسيف املغرب) (- أرسيف)

نتيجة النعدام اي نشاط.
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ج عين:
ج) حداس  اسريس  الديد)ة))
هوارة) كامبي2  حرشة  سجار  عنوانه)ا))
املغرب) أرسيف  (35 22 أرسيف)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)22)سأن29) 222)جفي مدتوطن)
العنوان) في  كارس  كيلي  شركة  لدى 
التا ي:)شارع عبد املومن إقامة مليكة)
الطابق امجل ب2)أرسيف)-)22 35 

أرسيف املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)5 )سأن29)

 222)تحت رقم) 5/222 2 .
 252I

FIDECOM SARL

الشـركة العقارية و التجارية 
الرباعية

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جفاة شريك

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي اللي ون الرباط 

، 2262 ، الرباط املغرب
الشـركة العقارية ج التجارية الرباعية 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املركز 

التجاري امنفال ، متجر رقم 24 ، 
شارع يعقوب املنصور ، رقم 235 - 

2 288 الدار البيضاء املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 43722

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)32)يونيو) 222)تم اإلعالم)
مح د) أح د  صالح  الشريك  بوفاة 
للشركة) مدي2ا  كان  )جقد  الشواف)
عل4) حصصه  توزيع  ج  حياته)) قيد 
)لرسم اإلراثة املؤرخ في)4  

ً
الورثة تبعا

سأن29)2222)بالشكل امتي):
الديد)ة)))امبناء))عبد هللا صالح)

أح د الشواف)،)255)حصة).
أح د) صالح  أح د  الديد)ة))

الشواف)،)255)حصة).
أح د) صالح  زيد  الديد)ة))

الشواف)،)255)حصة).

أح د) صالح  فيصل  الديد)ة))
الشواف)،)255)حصة).

صالح) الح يد  عبد  الديد)ة))
أح د الشواف)،)255)حصة).

الديد)ة))عبد العزيز صالح أح د)
الشواف)،)255)حصة).

أح د) صالح  مفيد  الديد)ة))
الشواف)،)255)حصة).

أح د) صالح  عفيفة  الديد)ة))
الشواف)،)27 )حصة).

أح د) صالح  ح يدة  الديد)ة))
الشواف)،)27 )حصة).

أح د) صالح  ألنار  الديد)ة))
الشواف)،)28 )حصة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)36  82.
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سل سوليديون

كير بلوس بارافارما�شي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليديون
تجزئة البداتين شارع البلح رقم 82  

، 22222، طنجة املغرب
كي2 بلوس بارافارما�شي شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

فلورانديا 2 قطعة رقم 22 - 22222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 228 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
كي2) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

بلوس بارافارما�شي.
بيع مواس) (: غرض الشركة بإيجاز)

صيدالنية جطبية.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
فلورانديا)2)قطعة رقم)22)-)22222 

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بوأان) غيثة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوأان  غيثة  الديدة 
شارع موالي عبد العزيز إقامة أوهرة)
طنجة رقم)32 22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بوأان  غيثة  الديدة 
شارع موالي عبد العزيز إقامة أوهرة)
طنجة رقم)32 22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248263.
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STE CAC CONSEIL

 CENTRE ATLANTIQUE
PROFESSIONNEL PRIVE FES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

 CENTRE ATLANTIQUE
 PROFESSIONNEL PRIVE FES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امجل مكتب رقم 2 .27 تجزئة 
املطاحن إسريديا أطلس فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

724 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (28

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE ATLANTIQUE (:

. PROFESSIONNEL PRIVE FES

التكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدت ر

التدريب املنهي

الدعم املدر�شي

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

تجزئة) (27. 2 رقم) مكتب  امجل 

(- فاس) أطلس  إسريديا  املطاحن 

32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد حدن ايزيكي عنوانه)ا))حي)

 82222 اجرير) ت راغت  سوال  ايت 

أكاسير املغرب.

عنوانه)ا)) ايزيكي  ابراهيم  الديد 

حي ايت سوال ت راغت اجرير)82222 

أكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) ايزيكي  ابراهيم  الديد 

حي ايت سوال ت راغت اجرير)82222 

أكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (26 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5367.
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AAC AFRIC EXPERTISE

EFI CASABLANCA
تأسيس شركة املداه ة

AAC AFRIC EXPERTISE

  8-JET BUSINESS CLASS N° 6

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF

 ، 20170، CASABLANCA

MAROC

EFI CASABLANCA »شركة 

املداه ة« 

جعنوان مقرها االأت اعي: 22  

شارع ايرجبوستال ج زاجية شارع ع ر 

الخيام الدار التيضاء انفا املغرب، 

22332 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املداه ة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.525423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) ( 3

امسا�شي لشركة املداه ة بامل يزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املداه ة).

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 EFI (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. CASABLANCA

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االبتدائي ج الثانوي الخصو�شي.

  22 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

شارع ايرجبوستال ج زاجية شارع ع ر)

املغرب) انفا  التيضاء) الدار  الخيام 

22332)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة:)22)سنة.

جيبلغ رأس ال الشركة)5.222.222 

سرهم،

مقدم كالتا ي:

 AFRIQUE الشركة)

حصة) (EDUCATION( :( 49.996

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  (: شاطيل) ماغي  لوك  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

:) )حصة) الديد يونس الدالجي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد التهامي عبد الرح اني غرفي)
:) )حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  (: ضيف) الناصر  عبد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
مجلس) أعضاء) أج  املتصرفون 

الرقابة:)
 LUC MARIE CHATEL الديد)
محلس) رئيس  ج  متصرف  بصفته)ا))
موزار) شارع  (25 عنوانه)ا)) االسارة 

6 752)باريس فرندا
الديد يونس الدالجي بصفته)ا))
زنقة) متصرف ج مدير عام عنوانه)ا))
 22242 ابن باأا فيال فلور املعارف)

الدار البيضاء)املغرب
الرح اني) عبد  التهامي  الديد 
عنوانه)ا)) متصرف  بصفته)ا)) غرفي 
 32 شقة) (B-مونطازينو زنقة  (532

3234222)مونبليي فرندا
مراقب أج مراقبي الحدابات):

 AFRIC AUDIT الشركة)
مدقق) )ا)بصفته  (CONSEIL
بزنس) أيت  عنوانه)ا)) حدابات.)
كالس)18-16)تجزئة التوفيق سيدي)
التيضاء) .الدار  (22 72. معرجف)

املغرب
امسا�شي) النظام  مقتضيات 
توزيع) ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح):
االفتطاعات) بعد  االرباح:)
القانونية ج النظامية سيتم البث في)
توزيع االرباح من قبل الج ع العام)

العاسي الدنوي لل داه ين.
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
االسهم اس ية يتم) .نقل االسهم:)
تفويتها عن طريق التصريح بالتفويت)
في السجل الذي تحتفظ به الشركة)
بكل) للتفويت  قابلة  تكون االسهم  ج 
ج) ازجاأهم  ج  املداه ين  بين  حرية 
الدرأة) حتى  فرجعهم  ج  اصولهم 
ايضا) االسهم  تكون  ك ا  الثانية 
قابلة للتفويت بكل حرية عن طريق)

الخالفة ك ا يتم تفويت االسهم بكل)
لهم) للد اح  املتصرفين  ا 4  حرية 
الوظيفية ج تخضع) بحيازة اسه هم 
االسهم) تفويتات  اج  تحويالت  أ يع 

االخرى ملوافقة مدبقة من الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824276.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GLOBE AGRI LOUDAYA

إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب
GLOBE AGRI LOUDAYA »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 57 شارع 
موريتانيا صندجق ال29يد 2622 - 

42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2 647

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
اإلعالم بوفاة الشريك املرحوم الديد)
  5 في) توفي  الذي  بوشيحة  سعيد 
الوفاة) لشهاسة  (

ً
تبعا (، (2222 مارس)

لرسم) (
ً
جتبعا (، 62/67/2222 رقم)

اإلراثة املؤرخ في)22)يوليوز)2222
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
املتوف4:) الشريك  تخصيص حصص 
تعوس) سهم  ( 62.222 توزيع) تقرر 
سعيد) الديد  له  لل غفور  ملكيتها 
بوشيحة عل4 الورثة حدب الحقوق)
)لرسم اإلراثة)

ً
امل نوحة لكل منهم تبعا

جعل4) (2222 يوليوز) (22 في) املؤرخ 
النحو التا ي:)-)48/6)لزجأته الديدة)
حصة) (22.222 أي) (، أجناصر) كنزة 
الديد) البنه  ( 4/48 (- اأت اعية؛)
حصة) (46.666 أي) املهدي بوشيحة 

الديد) البنه  ( 4/48 (- اأت اعية.)

 46.666 أي) بوشيحة  إس اعيل 

البنته) (7/48 (- اأت اعية.) حصة 

 23.334 الديدة بشرى بوشيحة أي)

البنته) (7/48 (- ؛) اأت اعية) حصة 

 23.334 أي) إلهام بوشيحة  الديدة 

حصة اأت اعية.

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تقرر تحويل الشكل القانوني للشركة)

من):)»شركة ذات مدؤجلية محدجسة)

ذات الشريك الوحيد إ 4 شركة ذات)

مدؤجلية محدجسة.

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

بوشيحة) إلهام  الديدة  تعيين  تقرر 

مدي2ين) بوشيحة  املهدي  جالديد 

مشاركين ملدة)3)سنوات.

قرار رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)

ج) بوشيحة  الهام  للديدة  مشت2ك 

الديد املهدي بوشيحة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

 7  6  3 املوافقة عل4 تعديل املواس)  

االسا�شي) النظام  تحديث  ج  ( 7   3

للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32762 .
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ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

DAKHLA HOSPITALITY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 

صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

DAKHLA HOSPITALITY شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

)في طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
العركوب رقم  7724-2 - 73222 

الداخلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2725

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
2222)تقرر حل) 2 )غشت) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (DAKHLA HOSPITALITY
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
مقرها اإلأت اعي شارع العركوب رقم)
الداخلة املغرب) (73222 (- (01-7724

نتيجة ل):)توقيف النشاط.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 73222 (- (01-7724 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.)
ج عين:

اع�شي ليل4 ج عنوانه)ا)) الديد)ة))
2 )زنقة ملوية اكدال) 4)شقة) ع ارة)
)ة)) الرباط املغرب ك صفي) ( 2222

للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

أبريل) 222)تحت رقم)552.

 265I

BBH CONSULTING

ZAUBER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

BBH CONSULTING
   إقامة أحالم شارع يعقوب 

املنصور مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

ZAUBER شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
املدار الحي الصناعي الطابق االجل 

رقم 4 - 2  42 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 23  2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) أكتوبر) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

عبداللطيف) )ة)) الديد) تفويت 

من) اأت اعية  حصة  (422 بنيعيش)

)ة)) حصة لفائدة الديد) (422 أصل)

أكتوبر) (26 بتاريخ) الزمراني  محدن 

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32725 .
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BBH CONSULTING

ZAUBER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

BBH CONSULTING

   إقامة أحالم شارع يعقوب 

املنصور مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

ZAUBER شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي أزئة 

املدار الحي الصناعي الطابق االجل 

رقم 4 - 2  42 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 23  2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)26)أكتوبر) 222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املدؤجلية املحدجسة«)إ 4)»شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32725 .

 267I

’Entreprise(assisstance(*ENTASS*

SABAR IMMOBILIERE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Entreprise( assisstance*

’*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،

60000، oujda(maroc

SABAR IMMOBILIERE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الطلحاجي طريق العونية رقم  26 

كراج   - 62222 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 SABAR(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.IMMOBILIERE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 IMMEUBLES PROMOTEUR

.IMMOBILIER

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

رقم) 26  العونية  طريق  الطلحاجي 

كراج) )-)62222)جأدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد صابر امليلوس):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امليلوس  صابر  الديد 

تجزئة الطلحاجي طريق العونية رقم)

 26)كراج)  62222)جأدة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) امليلوس  صابر  الديد 

تجزئة الطلحاجي طريق العونية رقم)

 26)كراج)  62222)جأدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4222.
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RIF CONSEIL SARL

 STE IBARCHANAN

TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 STE IBARCHANAN

TRANSPORT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي حي ترقاغ 

الغربية الناظور - 62222 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222 2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

-)نقل اممتعة غي2 املصاحبة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)4527.
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25617 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

FIDUCIAIRE(DE(SAFI(»FIDUSAF

 SOCIETE LA MAROCAINE

 DE SECURITE ET DE

»PREVENTION »MSP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC

 SOCIETE LA MAROCAINE DE

 SECURITE ET DE PREVENTION

MSP«« شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بقعة 

86 تجزئة القدس - 46222 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2332

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE LA MAROCAINE DE

 SECURITE ET DE PREVENTION

.»»MSP

الدعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التدريبي ج االستشارات ج التدريب ج)

إنشاء)امنظ ة اممنية للشركات.

بقعة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

اسفي) (46222 (- القدس) تجزئة  (86

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نبيل  ابراهيمي  الديد 
5 )حي اجريدة) 2 46222  بلوك) (28

اسفي املغرب.
الديد ايت ح و اح د عنوانه)ا))
البلدية) منازل  افنايت  تجزئة  (57
سيدي جاصل)46222)اسفي املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) نبيل  ابراهيمي  الديد 
5 )حي اجريدة) 2 46222  بلوك) (28

اسفي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

 222)تحت رقم)-.
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AMISFYS CONSULTING SARL AU

 SOCIETE TOURS JANATI
MEKNES

إعالن متعدس القرارات

AMISFYS CONSULTING
SARL AU 

الطابق الرابع شقة رقم 2  ب مبنى 
رقم 32 مكان فرحات حشاس شارع 

حدن 2 املدينة الجديدة ، 52222، 
مكناس املغرب

 SOCIETE TOURS JANATI
MEKNES »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: اقامة 

سعاء4 شقة 7  زنقة فيكتور هيكو 
شارع الجيش امللكي - - مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.42625

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
حصص) من  حصة  (322 تفويت)
لفائدة) املص وسي  ح يد  الديد 
حصة) ( 22 الديد مح د أناتي ب)
 222 ب) أناتي  الحي  عبد  الديد  ج 

حصة.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
للشركة) الدا�شي  القانون  في  تغي2 

البند رقم)6)ج)7 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)
مح د) للديد  النقدية  الحصص 
بالندبة) ج  سرهم  (52222 هي) أناتي 
للديد عبد الحي أناتي)52222)سرهم)
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
راس مال الشركة هو)22222 )سرهم)
جيتم تقدي ه عل4)22 )حصة.الديد)
ج) حصة  (522 ي تلك) أناتي  مح د 

الديد عبد الحي أناتي)522)حصة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5422.
 27 I

PREMIUM FINANCE

SAVON THALIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SAVON THALIA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة أواس ع ارة 
22  شقة رقم 43 الطابق الثالث - 

42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  2563

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)27)أكتوبر) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
إقامة) الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 
 43 رقم) شقة  ( 22 ع ارة) أواس 
مراكش) (42222 (- الثالث) الطابق 

الطابق) (32 رقم) »محل  إ 4) املغرب«)

الصناعي سيدي) الحي  (525 الدفلي)

غانم)-)42222)مراكش املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32767 .

 272I

PREMIUM FINANCE

 LA MAROKINA

COSMETICS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LA MAROKINA COSMETICS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زهور 

 2 رقم 84 شارع اإلزسهار الطابق 

الدفلي محل 22 - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22242

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)22)شتن29) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
اإلزسهار) شارع  (84 رقم) »زهور) 2)

 42222 (- (22 الطابق الدفلي محل)

رقم)   »مكتب  إ 4) املغرب«) مراكش 

الطابق امجل تجزئة املدار رقم) 2   

-)42222)مراكش املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32768 .
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عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25618

FINAUDIT

FINKAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

Finkat شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 

بيت لحم باميي، الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5258 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

.Finkat(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

الت2جيج) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

لل شاريع العقارية جإسارتها.

•)ع ليات خدمة امرا�شي العارية)

جكذلك) الخاص  أج  العام  البناء) أج 

بشكل) املتعلقة  امنشطة  أ يع 

مباشر أج غي2 مباشر بالتقديم أج بناء)

املداكن جاملباني جامأنحة جالفيالت)

جاملباني جاإلسكان االقتصاسي جكذلك)

الدياحية) املشاريع  أ يع  تحقيق 

جالت2فيهية)،)أج املشاريع الجاهزة)؛.
زنقة) (22 (: عنوان املقر االأت اعي)

(- البيضاء) الدار  باميي،) لحم  بيت 

22222)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22سنة محدجسة سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد كريم طراشن):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 Diemme(maroc( الشركة)500):

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد كريم طراشن):)522)بقي ة)

22 )سرهم.

 Diemme(maroc( الشركة)500):

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد كريم طراشن عنوانه)ا))28 

زنقة لشاميل الطابق االجل الوازيس)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

 Diemme( maroc الشركة)

للتصدير) الحرة  املنطقة  عنوانه)ا))

بطنجة)،)بلوك)2)،)تقديم)3)،)طنجة)

22222)طنجة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد كريم طراشن عنوانه)ا))28 

زنقة لشاميل الطابق االجل الوازيس)

22222)الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824435.
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

POUTCHI COOL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 2 اقامة 

الحرية شارع فلدطين ، 32222، 

فاس املغرب

POUTCHI COOL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 222 

شارع مكة حي الوفاء فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7264 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.POUTCHI COOL

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.
عنوان املقر االأت اعي):)رقم)222 

 32222 شارع مكة حي الوفاء)فاس)-)

فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 33 (: الداجسي) محدن  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد يوسف س وح):)33)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (34 (: ازم) مح د  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد محدن الداجسي عنوانه)ا))
رقم)83)ع ارة)5 )شقة)6)شارع البجر)

 32222 الن2أس) الرياض  حي  امليت 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)) س وح  يوسف  الديد 
شارع الكرامة)5)زنقة الكابون الشقة)

2)الزهور  32222)فاس املغرب.

الديد مح د ازم عنوانه)ا))اقامة)

موالي) شارع  ( 4 الشقة) ال29كة) 2)
رشيد الن2أس ا)32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) س وح  يوسف  الديد 
شارع الكرامة)5)زنقة الكابون الشقة)

2)الزهور  32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5688.

 275I

PREMIUM FINANCE

MATA MANAGEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MATA MANAGEMENT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عبد الكريم الخطابي، شارع حدن 

بن مبارك إقامة الخطابية ع ارة 

ب الطابق امجل رقم 3 - 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22752

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

تفويت الديد))ة))توفيق الغفو ي)

أصل) من  اأت اعية  حصة  (333

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

ماأدة بوناب بتاريخ)2 )نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32762 .

 276I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KT2S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

KT2S شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة



25619 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

BP 462 عائشة شارع الحدن الثاني

أكاسير - 82222 اكاسير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.423 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (27 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

 COLTA FISH )ة)) تفويت الديد)

52 )حصة اأت اعية من أصل)222 
حصة لفائدة الديد))ة))سي2ج اندري)

لوران كولين بتاريخ)27)نون29) 222.

 COLTA FISH )ة)) تفويت الديد)

أصل) من  اأت اعية  حصة  (252

كريم) )ة)) حصة لفائدة الديد) (222

اشنكلي بتاريخ)27)نون29) 222.

 COLTA FISH )ة)) تفويت الديد)

252)حصة اأت اعية من أصل)222 
حصة لفائدة الديد))ة))سعد التازي)

بتاريخ)27)نون29) 222.

 COLTA FISH )ة)) تفويت الديد)

أصل) من  اأت اعية  حصة  (252
طارق) )ة)) حصة لفائدة الديد) (222

الد ال ي بتاريخ)27)نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 4 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27624 .

 277I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CLINIQUE L’AEROPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تد ية تجارية أج شعار)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال29يد 

2622 ، 42222، مراكش املغرب

CLINIQUE L’AEROPORT »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 324 

محاميد 3 شارع غ اسة طريق املطار 

- 42222 مراكش املغرب.

»إضافة تد ية تجارية أج شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72477
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6 )نون29) 222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة جهو:
 LABORATOIRE CLINIQUE AL

MATAR
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32784 .
 278I

الدالجي حدن

مدرسة الياسمين الجديدة 
الخاصة

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي2 أديد للشركة

الدالجي حدن
5  شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2222، الدار البيضاء املغلرب
مدرسة الياس ين الجديدة الخاصة 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4 

مكرر زنقة العقعق جازيس املعاريف 
- 2 224 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

بنيحيى اح د ك دي2 جحيد
تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823324.
 272I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KT2S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

KT2S شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
BP 462 عائشة شارع الحدن الثاني

أكاسير - 82222 اكاسير املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.423 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (27 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

اشنكلي كريم ك دي2 آخر
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27624 .

 282I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ادام ريان طغونس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
اسام ريان طغونس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
االر�شي  62 تجزئة تغات 2 طريق 
مكناس فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
اسام) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

ريان طغونس.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدافرين)
نقل املدتخدمين.

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
طريق) (2 تغات) تجزئة  االر�شي) 62)
مكناس فاس)-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: املصباحي) ح زة  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد ح زة املصباحي عنوانه)ا))
طنجة) (22 رقم) زنقة) 4) الدواني 

22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ح زة املصباحي عنوانه)ا))
طنجة) (22 رقم) زنقة) 4) الدوامني 

22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5664.

 28 I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KT2S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

KT2S شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25620

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

BP 462 عائشة شارع الحدن الثاني

أكاسير - 82222 اكاسير املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.423 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) (27 املؤرخ في)

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

الد ال ي طارق ك دي2 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27624 .

 282I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KT2S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

KT2S شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

BP 462 عائشة شارع الحدن الثاني

أكاسير - 82222 اكاسير املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.423 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) (27 املؤرخ في)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))التازي)

سعد ك دي2 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27624 .

 283I

فيكوج سج سوس ش م م للشريك الوحيد

شركة ايليكترو موكادور
 ش م م

 للشريك الوحيد
 STE ELECTRO MOGADOR - 

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكوج سج سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44222، 
الصويرة املغرب

شركة ايليكت2ج موكاسجر ش م م 
 STE ELECTRO - للشريك الوحيد

MOGADOR SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

222-  الطابق الدفلي، البحي2ة 
الشطر امجل، - 44222 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
م) م  ش  موكاسجر  ايليكت2ج  شركة 
 STE ELECTRO (- الوحيد) للشريك 

. MOGADOR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)تاأر سلع)

منزلية.
محل) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رقم)1-290)الطابق الدفلي،)البحي2ة)
الصويرة) (44222 (- امجل،) الشطر 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديد هداس عبد املجيد)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد هداس عبد املجيد عنوانه)ا))
التجزئة) االنبعات،) زنقة  رقم) 25،)

الخامدة)44222)الصويرة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد هداس عبد املجيد عنوانه)ا))
التجزئة) االنبعات،) زنقة  رقم) 25،)

الخامدة)44222)الصويرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)5 )سأن29)

 222)تحت رقم) 44.
 284I

COMPTAMEK

TAMAIT.M.S SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
TAMAIT.M.S SERVICES شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
رقم 8  شقة 3 مرأان 2 الشطر   - 

52252 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53487

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
مليكة) )ة)) الديد) تفويت 
اأت اعية) حصة  ( .222 املدعوسي)
من أصل)222. )حصة لفائدة الديد)
25)نون29) )ة))مصطفى سوليل بتاريخ)

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (26 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5244.

 285I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائت انية الثقة العيون

LAAYOUNE

ABEILLE BERGER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت انية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72222، املر�شى العيون 

املغرب

ABEILLE BERGER شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

36 مكرر زنقة مراكش شقة 24 - 

72222 املر�شى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3243 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ABEILLE BERGER

النشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني) النقل  (، متنوعة) أع ال 

الزراعة) (، امس اك) تربية  جالدج ي 

النحل) تربية  (، املحار) تربية  (،

(- الدجاأن) تربية  (- العدل) جأ ع 

الغابات) قطاع  (• ؛) الزراعي) اإلنتاج 

الخشبية........

 36 رقم) (: عنوان املقر االأت اعي)

مكرر زنقة مراكش شقة)24)-)72222 

املر�شى العيون املغرب.



25621 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: بنصالح) مح د  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: سعيد) ايت  عاسل  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنصالح  مح د  الديد 
سجار اس بنصالح تيوغزة سيدي افني)

85222)سيدي افني املغرب.
الديد عاسل ايت سعيد عنوانه)ا))
ايت) (82222   2 ازرج رقم) حي ح و 

ملول املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بنصالح  مح د  الديد 
سجار اس بنصالح تيوغزة سيدي افني)

85222)سيدي افني املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3842/222.
 286I

MAHBOUBI MY RACHID

اكسبير ماتيريو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

MAHBOUBI MY RACHID
 N 171 MHAMID 5

MARRAKECH ، 40000، مراكش 
املغرب

اكدبي2 ماتي2يو شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 25 تجزئة 
النخيل سيدي يوسف بن علي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) شتن29) 222) (23 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

نقل البضائع لصالح الغي2).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون29) بتاريخ) 2) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)2278 .

 287I

FIDUS FETHI

KHALID IMPORTATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 72

 HASSANI(N4 2EME(ETAGE
 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc
KHALID IMPORTATION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 72 زنقة 
بئ2 انزران حي حدني الطابق الثاني 

رقم 4 - 63322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8222

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KHALID IMPORTATION
استي2اس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدراأات) أنواع  أ يع  جتصدير 
جقطع) جملحقاتها  جالدراأات  النارية 

غيارها
ملحقات) أي  جتصدير  استي2اس  (-

هاتف مح ول جقطع غيار
الذين) الوسطاء) أج  التاأر  (-

يقومون باالستي2اس جالتصدير.

زنقة) (72 (: عنوان املقر االأت اعي)
بئ2 انزران حي حدني الطابق الثاني)

رقم)4)-)63322)بركان املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد خالد حيدا):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد خالد حيدا عنوانه)ا))زنقة)
الجديدة رقم)2 )حي تاقدس)63322 

بركان املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد خالد حيدا عنوانه)ا))زنقة)
الجديدة رقم)2 )حي تاقدس)63322 

بركان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 737/222.
 288I

JU2 COM

BLUE LAVA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JU2 COM
 abdellah(ben(yacine(N5 7ème

 étage(bureau 3 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

BLUE LAVA شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الدار 
البيضاء  6 زاجية شارع لالياقوت ج 
مصطفى ملعاني طابق   رقم -56 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4425 2

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
مدؤجلية) ذات  شركة  (BLUE LAVA
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)
البيضاء) 6  الدار  مقرها اإلأت اعي 
مصطفى) ج  لالياقوت  شارع  زاجية 
 22222 (- (56- رقم) طابق) ) ملعاني 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة لصعوبة)

في املواكبة جالتديي2.
ج عين:

ج) بالواسي  عبلة  الديد)ة))
الدياب) عين  تجزئة  ( 2 عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  (22 82 البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
الدار) جفي  نون29) 222) ( 2 بتاريخ)
زاجية شارع لالياقوت ج) البيضاء) 6)
(- (56- رقم) مصطفى ملعاني طابق) )

22222)الدار البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823233.

 282I

CAGES

MATAKO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CAGES
 ANGLE(RUE(IFNI & RABIAA 27

 EL(ADAOUIA 1ER(ETAGEN(N°2،
20500، CASABLANCA(MAROC
MATAKO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

صفاقص الحي الصناعي ال29نو�شي - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.248322
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) املؤرخ في) 3)مارس) 222)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
  22.222 مبلغ رأس الها) (MATAKO
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع)
(- صفاقص الحي الصناعي ال29نو�شي)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22222

ل):)خدائر ماسية.
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شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

(- صفاقص الحي الصناعي ال29نو�شي)

22222)الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:

أون بيش ج عنوانه)ا)) الديد)ة))

املغرب) فؤندا  (75222 فرندا)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)63 722.

 222I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

ECO STRETCH industries
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE

اتشقة 3  الع ارة 23 الطابق 2 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس

 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES32222، فاس

ECO(STRETCH(industries شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 4  

الشقة 4  حي االسارسة   - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72632

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ECO (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.STRETCH(industries
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 FABRICATION DE PRODUITS

.EN PLASTIQUE
عنوان املقر االأت اعي):)ع ارة)4  
 32222 (- 4 )حي االسارسة) ) الشقة)

فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: شاكر) مرجان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شاكر  مرجان  الديد 
الع ارة)4 )الشقة)4 )حي االسارسة)  

32222)فاس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) شاكر  مرجان  الديد 
الع ارة)4 )الشقة)4 )حي االسارسة)  

32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5686.
 22 I

FA CONSEILS

MyGoldCarpet
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA CONSEILS
 IMM 80 4EME(ETAGE(APPT(N°9

 MASSIRA 1 A(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

MyGoldCarpet شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الدفلي رقم 2  الحي املح دي 
الوحدة   مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 23 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MyGoldCarpet
شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جبيع الزرابي التقليدية)-)تديي2 جإسارة)
مقاهي الوأبات) (، املقاهي جاملطاعم)
جبيع) شراء) (- إلخ) (، الخفيفة أج النزل)
(-- لوازمها) ج  املح ولة  الهواتف 

استي2اس)-)تصدير).
الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
املح دي) الحي  ( 2 رقم) الدفلي 
42222)مراكش) (- الوحدة) )مراكش)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بلكرماح) الياس  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد الياس بلكرماح عنوانه)ا))
لحي املح دي تجزئة امحباس رقم)2  

مراكش)42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الياس بلكرماح عنوانه)ا))
رقم) امحباس  تجزئة  املح دي  الحي 

2 )مراكش)42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)  325 .

 222I

somibas(fitness

SOMIBAS FITNESS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

somibas(fitness

 lot(riad(essalam 82

 mohammedia ، 20800،

mohammedia(maroc

SOMIBAS FITNESS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
رياض الدالم 82 املح دية - 22822 

املح دية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  775

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) (22 4 يناير) (22 املؤرخ في)

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 

 SOMIBAS الوحيد) الشريك  ذات 

  2.222 رأس الها) مبلغ  (FITNESS

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

(- املح دية) (82 تجزئة رياض الدالم)

(: املح دية املغرب نتيجة ل) (22822

كث2ة الديون.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رياض الدالم)82)املح دية)-)22822 

املح دية املغرب.)

ج عين:

ج) باسيط  بوشعيب  الديد)ة))

 22 الدالم) رياض  تجزئة  عنوانه)ا))

املح دية الطابق)3)شقة)28 22822 

)ة)) ك صفي) املغرب  املح دية 

للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية بتاريخ)28)ف29اير)

4 22)تحت رقم)286.

 223I
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GALAXYCOMPT

ADOUAE DAR DMANA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al

 Ouazzani(Résidence(Nabil(n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

ADOUAE DAR DMANA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

فاط ة الفهرية رقم 26  تطوان - 

23222 تطوان املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  855

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر) أكتوبر) 222) (25 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)

مبلغ) (ADOUAE DAR DMANA

جعنوان) سرهم  (222.222 رأس الها)

فاط ة) شارع  اإلأت اعي  مقرها 

 23222 (- تطوان) ( 26 رقم) الفهرية 

تطوان املغرب نتيجة ل):)ازمة قطاع).

شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

(- تطوان) ( 26 رقم) الفهرية  فطي ة 

23222)تطوان املغرب).)

ج عين:

ج) الخ لي�شي  التهامي  الديد)ة))

 23222 حي سواني مرتيل) عنوانه)ا))

تطوان املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)4542.

 224I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

صوجيبال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE
 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA
MAROC

صوأيبال شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 
مح د الخامس زاجية زنقة مليلية 

إقامة املركز ع ارة أ رقم 3 - 28822 
املح دية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4767
العام) الج ع  ب قت�شى 
سأن29) في) 2) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأس ال  رفع  تم  (222 
سرهم«) (32.222.222« قدره) ب بلغ 
إ 4) سرهم«) (22.222.222« من) أي 
(: طريق) عن  سرهم«) (52.222.222«
أرباح أج عالجات) أج  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 258.
 225I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

أبيتال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE
 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA
MAROC

أبيتال شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اإلقامات 
الفندقية ليدكال سويت املركب 

الدكني السييدتا بيتش ريزجرت 
تجزئة السييدتا - 28822 املح دية 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
العام) الج ع  ب قت�شى 
سأن29) في) 2) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأس ال  رفع  تم  (222 
سرهم«) (4.222.222« قدره) ب بلغ 
إ 4) سرهم«) (22.222.222« من) أي 
طريق) عن  سرهم«) (24.222.222«
الشركة) سيون  مع  مقاصة  إأراء) (:

املحدسة املقدار ج املدتحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 257.

 226I

SOCIETE FIDAV SARL

LAND WORK COMPANY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة الدعديين ع ارة 3  شقة 3 

املدينة الجديدة ، 52222، مكناس 
املغرب

LAND WORK COMPANY شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 تجزئة 
الزيتونة موالي اسريس زرهون - 

52222 مكناس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5224 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (28 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
اسريس) موالي  الزيتونة  تجزئة  (28«
املغرب«) مكناس  (52222 (- زرهون)
إ 4)»رقم)28 )طابق) )النعيم)3)ج4)-)

52222)مكناس املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5324.

 227I

AGIN SARL

KASTALI CAFE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL  7

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

KASTALI CAFE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 2 حي 
النهضة   الرباط - 2 22  الرباط 

حدان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5652 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KASTALI CAFE
غرض الشركة بإيجاز):)قهوة.

حي) (2 7 (: عنوان املقر االأت اعي)
الرباط) ( 22 2 (- الرباط) النهضة) )

حدان املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
 782 (: باقصطا ي) فهد  الديد 
سرهم) (78.222,22 بقي ة) حصة 

للحصة).
 222 (: عتو) بن  فاط ة  الديدة 
سرهم) (22.222,22 بقي ة) حصة 

للحصة).
(: بلقصطا ي) أس اء) الديدة 
سرهم) (2.222,22 بقي ة) حصة  (22

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
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الديد فهد باقصطا ي عنوانه)ا))

75 زنقة بني يخلف تجزئة الدفراء)

الرباط) ( 2 72 الرباط) الدوي�شي 

املغرب.

الديدة فاط ة بن عتو عنوانه)ا))

75 )زنقة بني يخلف تجزئة الدفراء)

الرباط) ( 2 72 الرباط) الدوي�شي 

املغرب.

بلقصطا ي) أس اء) الديدة 

5 )تجزئة) 55 )رقم) عنوانه)ا))ع ارة)

مراكش) (42 62 مراكش) الدعاسة 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة فاط ة بن عتو عنوانه)ا))

75 )زنقة بني يخلف تجزئة الدفراء)

الرباط) ( 2 72 الرباط) الدوي�شي 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22583 .

 228I

LMT AUDITING

PERMA CONSULT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 PERMA CONSULT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

س ية، إقامة شهرزاس3، الطابق5 

الرقم22,الدار البيضاء، املغرب - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

525652

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PERMA CONSULT
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشارات جالتكوين.
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الطابق5  شهرزاس3،) إقامة  س ية،)
(- املغرب) البيضاء،) الرقم22,الدار 

22222)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: الحداني) هجام  نبيل  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الحداني) هجام  نبيل  الديد 
شقة) الورجس  زنقة  ( 7 عنوانه)ا))
الدار) (22222 البيضاء) بنجدية  (2 

البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الحداني) هجام  نبيل  الديد 
شقة) الورجس  زنقة  ( 7 عنوانه)ا))
الدار) (22222 البيضاء) بنجدية  (2 

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824255.
 222I

7P CONSEIL

YUME
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

7P CONSEIL

 APPT04 N74 ANG(AV(FARHAT
 HACHAD ET GHANDI CITE

 ALQODS(APPT04 N74 ANG(AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI

 CITE(ALQODS، 80000، AGADIR
- IDA(OU(TANANE(MAROC
YUME شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

إبن زهر ب الطابق الرابع رقم 428 
سيدي يوسف - 82222 اكاسير 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 263

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) يونيو) 222) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
سليم) حدام  )ة)) الديد) تفويت 
522)حصة اأت اعية من أصل)522 
)ة))عبدالرحيم) حصة لفائدة الديد)

لكويل بتاريخ)25)يونيو) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
غشت) (25 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)52 26 .
  22I

fcdf

شركة مليش كار رونتال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fcdf
oujda ، 60000، OUJDA(MAROC
شركة مليش كار رجنتال شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة ابن 

رشد ع ارة املهندسين الطابق االجل 
رقم 7 جأدة 62222 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
385 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

مليش كار رجنتال.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
:)زنقة ابن) عنوان املقر االأت اعي)
رشد ع ارة املهندسين الطابق االجل)

رقم)7)جأدة)62222)جأدة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 522 (: لوراغي) الحدان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد مح د موقف):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد الحدان لوراغي عنوانه)ا))
سجنيس) سان  ري بو23222) ارتور  (2

فرندا)23222)سان سجنيس فرندا.
عنوانه)ا)) موقف  مح د  الديد 
رقم) موقف  تقديم  العواأة  طريق 

23 62222)جأدة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة فاتحة مرزجقي عنوانه)ا))
رقم) موقف  تقديم  العواأة  طريق 

23 62222)جأدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4223.

  2 I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

HD ANGAD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندجق ال29يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب



25625 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

HD ANGAD شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي االمل   

بلوك 22 رقم 4  - 73222 لبداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 HD (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ANGAD

اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة جاع ال البناء.

عنوان املقر االأت اعي):)حي االمل)
 )بلوك)22)رقم)4 )-)73222)لبداخلة)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: حضوري) يوسف  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: سبوزة) مصطفى  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد يوسف حضوري عنوانه)ا))
يح4) سيدي  (3 رقم) (4 زنقة) بام  حي 

62222)جأدة املغرب.

الديد مصطفى سبوزة عنوانه)ا))

جأدة) (62222 انجاس) املحاميد  سجار 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد يوسف حضوري عنوانه)ا))
يح4) سيدي  (3 رقم) (4 زنقة) بام  حي 

62222)جأدة املغرب.

الديد مصطفى سبوزة عنوانه)ا))
جأدة) (62222 انجاس) املحاميد  سجار 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2232.

  22I

MATCOMPTA SNC

CASA MIRA SPA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC
CASA MIRA SPA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركب 
املنزه رقم    حي الزياتن - 22222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22822

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 CASA (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.MIRA SPA
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشعر جالج ال.
مركب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 22222 (- الزياتن) حي  املنزه رقم)  )

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد جحيد مالس):)222 )بقي ة)
22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مالس  جحيد  الديد 
االمارات) العين  العامرية  الجيمي 
العين) (88888 املتحدة) العربية 

االمارات العربية املتحدة.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) مالس  جحيد  الديد 
االمارات) العين  العامرية  الجيمي 
العين) (88888 املتحدة) العربية 

االمارات العربية املتحدة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 28  .
  23I

PREMIUM FINANCE

MATA MANAGEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MATA MANAGEMENT شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

عبد الكريم الخطابي، شارع حدن 
بن مبارك إقامة الخطابية ع ارة 
ب الطابق امجل رقم 3 - 42222 

مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 22752

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)
»شركة ذات املدؤجلية) إ 4) الوحيد«)

املحدجسة«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32762 .
  24I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

MAGHRIB LITAAMIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt

N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
MAGHRIB LITAAMIR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي هكو 

طريق ط  3 الرقم 55 - 62222 
جأدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2627 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تقرر حل)
شركة ذات) (MAGHRIB LITAAMIR
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي حي هكو طريق ط) 3)الرقم)
55)-)62222)جأدة املغرب نتيجة للم)

تنجز أي نشاط تجاري.
ج عين:

ج) لويزي  مح د  الديد)ة))
عنوانه)ا))حي هكو طريق ط) 3)الرقم)
ك صفي) املغرب  جأدة  (62222  55

)ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ) 2)سأن29) 222)جفي حي هكو)
 62222 (- (55 الرقم) ط) 3) طريق 

جأدة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4224.
  25I
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ACCURCONSULTING

 STE GENERAL ERECTION
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME(ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
 STE GENERAL ERECTION SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي توطين: 
الع ارة رقم   الشقة 5 الطابق 3 
مج ع الفرسجس خريبكة - 25222 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74  
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (27
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. GENERAL ERECTION SARL
حفر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امبار،)جأشغال أخرى.
توطين:) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 3 الطابق) (5 الشقة) رقم) ) الع ارة 
 25222 (- خريبكة) الفرسجس  مج ع 

خريبكة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
322)حصة) (: الديدة سعاس فراح)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 322 (: بوركعة) البهلول  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد سفيان اجشن):)322)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فراح  سعاس  الديدة 

 25222 خريبكة) الفتح  تجزئة  (652

خريبكة املغرب.

الديد البهلول بوركعة عنوانه)ا))

خريبكة) العربي  املغرب  تعاجنية  (23

25222)خريبكة املغرب.

عنوانه)ا)) اجشن  سفيان  الديد 

الدوق القديم خريبكة) (3 بلوك) ( 7

25222)خريبكة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) فراح  سعاس  الديدة 

 25222 خريبكة) الفتح  تجزئة  (652

خريبكة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

5 )سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)5 6.

  26I

PREMIUM FINANCE

MATA MANAGEMENT

إعالن متعدس القرارات

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MATA MANAGEMENT »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

عبد الكريم الخطابي، شارع حدن 

بن مبارك إقامة الخطابية ع ارة 

ب الطابق امجل رقم 3 - - مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 22752

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)تم تعيين مدي2 أديد للشركة)
ا 4) ك دي2  ماأدة  بوناب  الديدة 

أانب الديد توفيق الغفو ي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)4 :)الذي ينص عل4 مايلي:)
تم تعيينه ا ك دي2ين للشركة الديد)
ماأدة) جالديدة  الغفو ي  توفيق 
ستلتزم) محدجسة.) غي2  ملدة  بوناب 
بالتوقيع) صحيح  بشكل  الشركة 
أج) الغفو ي  توفيق  للديد  الوحيد 
توفيق) للديد  املشت2ك  التوقيع 
(، بوناب) ماأدة  جالديدة  الغفو ي 
يصرح) محدجسة.) غي2  لفت2ة  جذلك 
جالديدة) الغفو ي  توفيق  الديد 
ماأدة بوناب أنه ال يوأد أي تعارض)
أج حظر من أانبه ا ي كن أن يعيق)

م ارسة جظائفه ا ك دي2ين
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32762 .
  27I

RIAD CONSULTANT

FOURCAM SARL-AU شركة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 FOURCAM(SARL-AU شركة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي فدان 

لكلخ اجالس عزجز خريبكة - 25222 
خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62 2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (22 2 ماي) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.FOURCAM(SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز):)-اع ال اج)

انشاءات متنوعة
-اع ال التنظيف
-اع ال البدتنة.

فدان) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 25222 (- خريبكة) عزجز  اجالس  لكلخ 

خريبكة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد خضري اح د):)222)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اح د  خضري  الديد 
سجار اجالس الشاجي اجالس عزجز)25222 

خريبكة خريبكة.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) اح د  خضري  الديد 
سجار اجالس الشاجي اجالس عزجز)25222 

خريبكة خريبكة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ)7 )أكتوبر)

2 22)تحت رقم)322 .
  28I

AMJ MANAGEMENT

CONASSIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االرسن اقامة يامنة 2 الطابق 
االجل رقم 32 طنجة ، 22222، 

طنجة املغرب
CONASSIA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املجد    رقم 575 طنجة - 22222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2284 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CONASSIA

غرض الشركة بإيجاز):)استي2اس ج)

تصدير املالبس العامة).

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 22222 (- 575)طنجة) رقم) املجد)  )

طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  22 (: القري�شي) اسيا  الديدة 

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة اسيا القري�شي عنوانه)ا))

تجزئة سجريال شارع الشيخ عبد العزيز)
طنجة) ( 7 رقم) الدجائري قطعة) 4)

22222)طنجة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الهرسجزي) مصطفى  الديد 

عنوانه)ا))تجزئة سجريال شارع الشيخ)

طنجة) ( 7 عبد العزيز الدجائري رقم)

22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)  2422.

  22I

best(control(and(consulting(sarl

بروفيرا
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

best(control(and(consulting(sarl

 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

برجفي2ا شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 327 

محل 2 تجزئة أنان مكناس2، 

مكناس - 52252 مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)برجفي2ا.

ع) ُمصِنّ (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات) جتاأر  التج يل  منتجات 

مدتحضرات التج يل بالتفصيل.
رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

2)تجزئة أنان مكناس2،) 327)محل)

مكناس)-)52252)مكناس املغرب).

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522,22 (: الديدة سلمى التجاني)

حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

الديدة سهيلة التجاني):)522,22 

حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة سلمى التجاني عنوانه)ا))
ب) الشطر  الزيتون  رياض  ( 23

52222)مكناس املغرب.

الديدة سهيلة التجاني عنوانه)ا))
ب) الشطر  الزيتون  رياض  ( 23

52222)مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة سهيلة التجاني عنوانه)ا))
ب) الشطر  الزيتون  رياض  ( 23

52222)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5427.

   2I

إئت انية الواحة

SAHARA AGRO
إعالن متعدس القرارات

إئت انية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52222، الرشيدية 

املغرب

SAHARA AGRO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: قصر 

تدكدلت مدغرة - 52223 

الرشيدية املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7227

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)ف29اير) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

بومزبرة) الديد  حصصص  تفويت 

54)حصة ا 4 الديد) نورالدين فوت)

حصة) (47 فوت) ج  س ي2  بومزبرة 

الديد) مح د،) بومزبرة  الديد  ا 4 

بومزبرة الدري�شي فوت)7)حصص ا 4)

الديد بومزبرة مح د ج)54)حصة ا 4)

مامج وع) اي  مونية،) كريم  الديدة 

62 )حصة بقي ة) الحصص املفوتة)

22 )سرهم للحصة.)

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعيين الديد بومزبرة س ي2 الحامل)

رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

IB722)مدي2ا أديدا للشركة.

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
االساسية) القواقوانين  في  التعديل 

للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)5:)الذي ينص عل4 مايلي:)
الديد) للشركة ما يلي:) قدم الشركاء)
بومزبرة نورالدين سفع للشركة نقدا)
بومزبرة) الديد  ج  سرهم،) (52422
 3 422 الدري�شي سفع للشركة نقدا)
سفع) س ي2  بومزبرة  الديد  ج  سرهم،)
بومزبرة) الديد  ج  سرهم  (5422 نقدا)
ج) سرهم  (5422 نقدا) سفع  مح د 
الديدة كريم مو نية سفعت للشركة)

نقدا)5422)سرهم
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
  22222 في) الشركة  رأس ال  حدس 
222 )حصة بقي ة) سرهم مقدم ا 4)
كالتلي:) توزع  للحصة  سرهم  ( 22
 524 نورالدين) بومزبرة  الديد 
الدري�شي) بومزبرة  الديد  ج  حصة،)
ج الديد بومزبرة س ي2) حصة،) (3 4
مح د) بومزبرة  الديد  ج  حصة  (54
 54 54)حصة ج الديدة كريم مو نية)

حصة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)628.
    I

CONFORCOM SARL AU

CONFORCOM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONFORCOM SARL AU
شارع الحدن الثاني، مكاتب 

النخيل، الطابق الرابع، رقم 42 ، 
23222، تطوان املغرب

CONFORCOM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الحدن الثاني، مكاتب النخيل، 

الطابق الرابع، رقم 42، - 23222 
تطوان املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32 22

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) غشت) 222) (27

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CONFORCOM

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدت ر) جالتكوين  اإلستشارة 

جالتواصل املنهي.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

النخيل،) مكاتب  الثاني،) الحدن 

 23222 (- (،42 رقم) الرابع،) الطابق 

تطوان املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

بورباب) القاسر  عبد  الديد 

بلوك) (، 6 العراق،) شارع  عنوانه)ا))

 23 52 (،6 رقم) الثاني،) الطابق  ب،)

مرتيل املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

بورباب) القاسر  عبد  الديد 

بلوك) (، 6 العراق،) شارع  عنوانه)ا))

 23 52 (،6 رقم) الثاني،) الطابق  ب،)

مرتيل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن29) االبتدائية بتطوان بتاريخ) 2)

 222)تحت رقم) 537/2.

   2I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

W12 CARS SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،
90000، TANGER(MAROC

W12 CARS(SARL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

كدتيا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 
مكتب رقم 33 - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 7  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 8
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 W 2 (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. CARS SARL
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرئي�شي للشركة هو:
-)استي2اس جبيع الديارات الجديدة)
جاملدتع لة جطائرات التزلج جالقوارب)
الغيار) جقطع  الرباعية  جالدراأات 
جاإلكددوارات) االستهالكية  جاملواس 

جالوقوس جزيوت التشحيم.
ججرش) الكراأات  أ يع  تشغيل 

تصليح املركبات.
الدراسة أج التشغيل أج االستحواذ)
أج) التحويل  أج  البيع  أج  التطوير  أج 
إعاسة املعاملة بأي شكل من امشكال.)
أج) شركة  أي  مصلحة  في  املداه ة 

شركة ذات غرض مشابه أج مرتبط.
الع ليات) أ يع  عامة  بصفة 

التجارية,)املالية,)الصناعية ج العقارية)
التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضيع)
املشار إليها أعاله أج أي موضوع مشابه)
له أج ي كنه املداه ة في الن و تحت)

أي نوع لحداب الشركة الخاصة.)
ساحة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
كدتيا),)مكتب فرابي),)الطابق الثاني,)
طنجة) (22222 (- (33 رقم) مكتب 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  22 (: شقرجن) مح د  الديد 

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد مح د شقرجن عنوانه)ا))
طريبو ي) شارع  رشيد,) موالي  تجزئة 

رقم)22 22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د شقرجن عنوانه)ا))
طريبو ي) شارع  رشيد,) موالي  تجزئة 

رقم)22 22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) بتاريخ)  ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)247848.
   3I

إئت انية الواحة

AL MOBARIKA MIN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

إئت انية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52222، الرشيدية 

املغرب
AL MOBARIKA MIN شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر ايت 
مدعوس أ اعة شرفاء مدغرة - 

52223 الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  77 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
 AL شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
رأس الها) مبلغ  (MOBARIKA MIN
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي قصر ايت مدعوس أ اعة)
الرشيدية) (52223 (- مدغرة) شرفاء)
املغرب نتيجة ل):)عدم جأوس جسائل)

الت ويل..
قصر) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
ايت مدعوس أ اعة شرفاء)مدغرة)-)

52223)الرشيدية املغرب.)
ج عين:

ج) العائش  رشيد  الديد)ة))
اجالس) (25 رقم) الزنقة)  ) عنوانه)ا))
املغرب) الرشيدية  (52222 الحاج)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)627.

   4I

ESPERE CONSULTING

JOBBID
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

JOBBID شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الثاني رقم  7  حي النديم - 82652 

أكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42852



25629 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.JOBBID
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات االسارية.
الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الثاني رقم) 7 )حي النديم)-)82652 

أكاسير املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بدجاني) ح يد  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بدجاني  ح يد  الديد 
مارس) (22 مدرسة) ملحق  سكن 

تيكوين)82652)أكاسير املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بدجاني  ح يد  الديد 
مارس) (22 مدرسة) ملحق  سكن 

تيكوين)82652)أكاسير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27724 .
   5I

AUDIT MANAGEMENT SARL

 LES TISSAGES DU
MAGHREB MAGHRETIS

إعالن متعدس القرارات

AUDIT MANAGEMENT SARL
65  شارع عبداملومن ع ارة ب 
الطابق الثالث الدارالبيضاء ، 
22 22، الدارالبيضاء املغرب

 LES TISSAGES DU MAGHREB

MAGHRETIS »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 37  
شارع يعقوب املنصور - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32322

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)نون29)2 22

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
عبدالواحد،) بنجلون  الديد  جفاة 
بنجلون مح د عبدالح يد،)بنجلون)
عراقي) أمينة،) بنجلون  عبداملالك،)
بنجلون) حبيبة،) بنجلون  زينب،)
زهرة،) حريز  ثورية،) بنجلون  رشيد،)
بنجلون سعاس،)بنجلون زهر فاط ة،)

بنجلون عبدالعزيز
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
من) (7 ج) (6 الفصلين) تعديل  مايلي:)
املتعلقين) للشركة  امسا�شي  النظام 

باملداه ات ج رأس املال)
قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)
مواءمة النظام امسا�شي مع القانون)

الجديد
عل4) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
مايلي:)اإلسارة شاغرة منذ جفاة املدراء)
بنجلون) الديد  جتعيين  الدابقين 
كريم ج الديد أدوس يونس ك دراء)

أدس ملدة)3)سنوات
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)  :)الذي ينص عل4 مايلي:)
عبدالواحد،) بنجلون  الديد  جفاة 
بنجلون مح د عبدالح يد،)بنجلون)
عراقي) أمينة،) بنجلون  عبداملالك،)
بنجلون) حبيبة،) بنجلون  زينب،)
زهرة،) حريز  ثورية،) بنجلون  رشيد،)
بنجلون سعاس،)بنجلون زهر فاط ة،)

بنجلون عبدالعزيز
عل4) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
من) (7 ج) (6 الفصلين) تعديل  مايلي:)
املتعلقين) للشركة  امسا�شي  النظام 

باملداه ات ج رأس املال).

عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 

تعيين الديد بنجلون كريم ج) مايلي:)

أدس) الديد أدوس يونس ك دراء)

ملدة)3)سنوات

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)4 2 82.

   6I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الداقية)

الح راء

HFC LAAYOUNE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الداقية الح راء

صندجق ال29يد 2266 ، 72222، 

العيون املغرب

HFC LAAYOUNE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 

رشيد الشطر الثالث شارع مكة رقم 
54 مكرر العيون - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

323 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 HFC (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LAAYOUNE

غرض الشركة بإيجاز):)-)الخدمات)

جامع ال املتنوعة

-)املطاعم جالخدمات ذات الصلة

جالتجارة) العامة  التجارة  (-

جاالستي2اس جالتصدير

-)تنظيم امحداث).

عنوان املقر االأت اعي):)حي موالي)
رشيد الشطر الثالث شارع مكة رقم)
العيون) (72222 (- العيون) مكرر  (54

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الشتوكي) بويا  الطالب  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الشتوكي) بويا  الطالب  الديد 
عنوانه)ا))رقم)5  )حي اممل العيون)

72222)العيون املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الشتوكي) بويا  الطالب  الديد 
عنوانه)ا))رقم)5  )حي اممل العيون)

72222)العيون املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3763/222.
   7I

MKONSULTING

INNOVENTURES SARL

إعالن متعدس القرارات

MKONSULTING
73 شارع أنفا زاجية   م ر«كلو 
سج برجفونس« شقة 222 الدار 

البيضاء، 22252، الدار البيضاء 
املغرب

INNOVENTURES SARL »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 74, شارع 
عبد املومن - 22342 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.372 8 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)

القرارات التالية:)



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25630

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

بورتبوا) إيزابيل  الديدة  استقالة 

مهامها) من  تويمي  بنجلون  زجأة 

ك دي2ة للشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) الرقايبي  سعيد  الديد  تعيين 

العام االستثنائي مدي2ا) الج ع  قبل 

للشركة،)حامل للبطاقة الوطنية رقم)

B632 26)جاملقيم في الدار البيضاء،)
زاجية شارع البحر امبيض املتوسط)

جشارع كوت إي ي2جس،)عين سياب

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

(• يلي:) ملا  املقت2ح  بالبيع  الت2خيص 

لشركة) م لوكة  (
ً
سه ا ((42( أربعون)

 Skipper

قرار رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تحديث النظام امسا�شي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

 Millennium (- املال:) رأس  توزيع 

(- ((Ventures( SARL( (9000( dhs

  222( منصور) بن  مح د  الديد 

سرهم)

عل4) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

2222 )سرهم.) يبلغ رأس املال) مايلي:)

سهم) (( 22( مائة) إ 4  مقد ة  جهي 

مكتتب) للدهم،) سرهم  ( 22 بقي ة)

جمخصصة) بالكامل  جمدفوعة  بها 

للشركاء)ب ا يتناسب مع مداه اتهم:)

 Millennium( Ventures( SARL: (-

بن) مح د  الديد  (- سهً ا؛) (((22

منصور:))2 ))أسهم

عل4) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 

العام) الج ع  قرار  عل4  بناًء) مايلي:)

تم) بتاريخ) 222/  /5 ) االستثنائي 

تعيين الديد سعيد الرقايبي ك دي2)

محدجسة،) غي2  لفت2ة  للشركة  جحيد 

مواليد) الجندية،) مغربي  جهو 

للبطاقة) حامل  (، 262/23/23

الوطنية رقم)B632 26،)مقيم بالدار)
زاجية شارع البحر امبيض) البيضاء،)

عين) املتوسط جشارع كوت إي ي2جس،)

سياب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 4322.

   8I

FITICOF

LAKAMEN TRAVAUX
إعالن متعدس القرارات

FITICOF

2 شارع غدان كنفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فاس املغرب

LAKAMEN TRAVAUX »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شقة 8 

إقامة الفتح تجزئة الدالم طريق 

صفرج - 32222 فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.542 7

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)-1توسيع نشاط الشركة:)

الذي ينص عل4 مايلي:)أ ع ج معالجة)

ج نقل النفايات الطبية ج الصيدلية)

حصص:) -2تفويت  رقم) قرار 

الذي ينص عل4 مايلي:)تفويت أ يع)

إ 4) مح د  امنزج  الديد  حصص 

الديدة لقصيصر شرفة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

معامالت) البدتنة  مختلفة  أع ال 

النفايات) نقل  ج  معالجة  ج  أ ع  (-

الطبية ج الصيدلية)

عل4) ينص  الذي  (:-8  7 رقم) بند 

الديد مرزجقة بوزيان حاتم:) مايلي:)

622)حصة/)62.222)سرهم ج الديدة)

(/ حصة) (422 شرفة) لقصيصر 

42.222)سرهم)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 8/2 57.

   2I

ste(fiducieolympia

بكة غاز 

BAKA GAZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(fiducieolympia

 1ER(ETAGE(N° 10 GROUPE 10

 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

بكة غاز BAKA GAZ شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الصناعي رقم 25 تارجسانت - 83222 

تارجسانت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

723 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يونيو) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)بكة غاز)

.BAKA GAZ

بالبيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقديط) اج  بالج لة  جالشراء)

.توزيع) الغاز) قنينات  انواع  لج يع 

قنينات الغاز.ت ثيل تاأر مي شركة)

تعبئة الغاز)..

الحي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الصناعي رقم)25)تارجسانت)-)83222 

تارجسانت املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة ناسية حكم):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة ناسية حكم عنوانه)ا))حي)

اسرار ال29كة ع ارة)57)شقة)28)تكوين)

82652)اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة ناسية حكم عنوانه)ا))حي)

اسرار ال29كة ع ارة)57)شقة)28)تكوين)

82652)اكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) بتارجسانت  االبتدائية 

يوليوز) 222)تحت رقم)257 .

  22I

TASSIHIN

STE ZIZ DME SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

TASSIHIN

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHID MAROC

STE ZIZ DME SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 مكرر 

زنقة 55 جالس الحاج الراشيدية - 

52222 الراشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22  

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 STE ZIZ DME الوحيد) الشريك 

  22.222 مبلغ رأس الها) (SARL AU

 5 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

مكرر زنقة)55)جالس الحاج الراشيدية)

-)52222)الراشيدية املغرب نتيجة ل:))

االزمة.



25631 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

مكرر) (5 ج حدس مقر التصفية ب)
(- الراشيدية) الحاج  جالس  (55 زنقة)

52222)الراشيدية املغرب.)
ج عين:

ج) اليوسفي  مرجان  الديد)ة))
عنوانه)ا))5)مكرر زنقة)55)جالس الحاج)
الراشيدية)52222)الراشيدية املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 63.

  2 I

TASSIHIN

STE ZIZ DME SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TASSIHIN
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHID MAROC

STE ZIZ DME SARL AU شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 5 مكرر 
زنقة 55 جالس الحاج الراشيدية 5 

مكرر زنقة 55 جالس الحاج الراشيدية 
52222 الراشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 22  
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة) (STE ZIZ DME SARL AU
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)
  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 
 5 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
مكرر زنقة)55)جالس الحاج الراشيدية)
الحاج) جالس  (55 زنقة) مكرر  (5
الراشيدية)52222)الراشيدية املغرب)

نتيجة الالزمة.

ج عين:
ج) اليوسفي  مرجان  الديد)ة))
عنوانه)ا))5)مكرر زنقة)55)جالس الحاج)
الراشيدية)52222)الراشيدية املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
مكرر) (5 جفي) سأن29) 222) (22 بتاريخ)
(- الراشيدية) الحاج  جالس  (55 زنقة)

52222)الراشيدية املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)632.
  22I

fiduazizi

STE TRAVBOU
إعالن متعدس القرارات

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

STE TRAVBOU »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

522  أنوب الحي الحجري - 
72222 العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38642
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
6 )سأن29) 222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
تحويل املقر االأت اعي الحا ي للشركة)
الحي) أنوب  ( 522 »تجزئة) من)
املغرب«) العيون  (72222 (- الحجري)
عبد) موالي  شارع  الشا ي  »حي  إ 4)
 87222 (- بيوكرى) مطيع  ع ارة  هللا 

شتوكة ايت باها املغرب
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
تحويل املقر االأت اعي الحا ي للشركة)
الحي) أنوب  ( 522 »تجزئة) من)
املغرب«) العيون  (72222 (- الحجري)

عبد) موالي  شارع  الشا ي  »حي  إ 4)

 87222 (- بيوكرى) مطيع  ع ارة  هللا 

شتوكة ايت باها املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3853/222.

  23I

االتقان للحدابات

STE BRANDIN› STARK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

االتقان للحدابات

42  شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

STE(BRANDIN› STARK شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 582 

شارع املدي2ة شقة رقم 6 الناضور - 

2 622 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BRANDIN’ STARK

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التدويق ج اإلشهار ج التواصل.

 582 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- الناضور) (6 شارع املدي2ة شقة رقم)

2 622)الناضور املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 52.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (622 (: الديد إلياس زراي)
بقي ة)52)سرهم للحصة).

الديد زكرياء)حجلة):)422)حصة)
بقي ة)52)سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زراي  إلياس  الديد 
  4 شقة) ( 3 ب) العدكري  ل.م.م 
الناضور) (62226 الناضور) تاجي ة 

املغرب.
عنوانه)ا)) حجلة  زكرياء) الديد 
الناضور) إحداسن  أخندجق  سجار 

62222)الناضور املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) زراي  إلياس  الديد 
  4 شقة) ( 3 ب) العدكري  ل.م.م 
الناضور) (62226 الناضور) تاجي ة 

املغرب
عنوانه)ا)) حجلة  زكرياء) الديد 
الناضور) إحداسن  أخندجق  سجار 

62222)الناضور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)4583.

  24I

CCE SERVICES

OFFICE RENTAL ZENATA
إعالن متعدس القرارات

CCE SERVICES
حي القدس رقم 8  شارع أدة ، 

28822، املح دية املغرب
 OFFICE RENTAL ZENATA

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

مختار الدو�شي الطابق االجل 
الدعاسة الرقم  5  العاليا - - 

املح دية املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23252

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نون29) 222) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)الرفع من الرأس ال االأت اعي)
ا 4) سرهم  من522.222) للشركة 
طريق) عن  جذلك  سرهم  (3.222.222
النقدية) الديون  مع  مقاصة  اأراء)
بإحداث) ج  للشركاء) االساء) جالواأبة 
فئة) من  اأت اعية  حصة  (25.222
هذه) ان  جب ا  (. للحصة) سرهم  ( 22
بصفة) الشركاء) ي تلكها  الديون 
االأت اعي) الرأس ال  فان  متداجية 
الديد) (- التا ي:) بالشكل  سيقدم 
حصة) مدغم..........5222 ) ايوب 
للحصة.) سرهم  ( 22 بقي ة............)
مدغم.......5222   املهدي  الديد  (-
سرهم) ( 22 بقي ة............) حصة 

للحصة
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تغيي2 الغرض االأت اعي للشركة من:)

جكالة عقارية ا 4 االنعاش العقاري
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الغرض االأت اعي)
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

رأس ال الشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2523.
  25I

bemultico(بي ولتيكو

SDAF BUREAU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

SDAF BUREAU شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي راج رقم 6، 
ع ارة الضح4 رقم 6  الدخيدة - 

52222 مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52872

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) أكتوبر) 222) ( 2 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
االشغال املختلفة اج البناء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5 54.

  26I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

SOBAGLOBAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

SOBAGLOBAL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 5  شارع 

االبطال رقم 4 اكدال/الرباط - 
2222  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 56623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOBAGLOBAL
امع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة ج اع ال البناء.
5 )شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
(- اكدال/الرباط) (4 رقم) االبطال 

2222 )الرباط املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديد عبد االله عدنان)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد عبد االله عدنان عنوانه)ا))

22)زنقة املوحدين الشقة)2 )حدان)

2222 )الرباط املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبد االله عدنان عنوانه)ا))

22)زنقة املوحدين الشقة)2 )حدان)

2222 )الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22766 .

  27I

CLEVDEEP CONSULTING

CEYA CLOTHING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING

عزيب الحاج قدجراقامة الفرج 

)هاأر) 57 الطابق 4 رقم 2 عزيب 

الحاج قدجراقامة الفرج )هاأر) 57 

الطابق 4 رقم 2 طنجة، 22222، 

طنجة املغرب

CEYA CLOTHING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي عزيب 

الحاج قدجر اقامة الفرج )هاأر) 

57 الطابق 4 رقم 2 طنجة عزيب 

الحاج قدجر اقامة الفرج )هاأر) 

57 الطابق 4 رقم 2 طنجة 22222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   623

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يناير) 222) (26
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 CEYA (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.CLOTHING
النديج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جتوزيع املالبس جكل انواع املنتجات)

النديجية الجاهزة).
عزيب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
)هاأر)) الفرج) اقامة  قدجر  الحاج 
عزيب) طنجة  (2 رقم) (4 الطابق) (57
)هاأر)) الفرج) اقامة  قدجر  الحاج 
 22222 طنجة) (2 رقم) (4 الطابق) (57

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد ياسين أرجاج):)252)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
252)حصة) (: الديد ح زة بلحاج)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الي الحي) كريط  اشرف  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (252 (:

للحصة.
 252 (: عالء) الورياغلي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أرجاج  ياسين  الديد 
النج ة) مج ع  رشيد  موالي  شارع 
طنجة) (74 رقم) الصداقة  اقامة 

22222)طنجة املغرب).
الديد ح زة بلحاج عنوانه)ا))حي)
االسري�شي) الشريف  زنقة  االسريدية 
رقم)55)طنجة)22222)طنجة املغرب.
الي الحي) كريط  اشرف  الديد 
 82 زنقة) برينطي  ساحة  عنوانه)ا))
رقم)2 )طنجة)22222)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) الديد الورياغلي عالء)
رقم) 2  الشهداء) شارع  الزجسية 

طنجة)22222)طنجة املغرب.
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جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) أرجاج  ياسين  الديد 
النج ة) مج ع  رشيد  موالي  شارع 
طنجة) (74 رقم) الصداقة  اقامة 

22222)طنجة املغرب
الديد ح زة بلحاج عنوانه)ا))حي)
االسري�شي) الشريف  زنقة  االسريدية 
رقم)55)طنجة)22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 223272 2 2.
  28I

comptoir(expertise(du(maroc

 ABDO FOR TRADING
SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

comptoir(expertise(du(maroc
 n°36 CITE(EL(HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

 ABDO FOR TRADING SARLAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي بالطابق 

الدفلي بحي الهناء رقم 82 بوزنيقة - 
22 3  بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4663
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
 ABDO FOR ذات الشريك الوحيد)
TRADING SARLAU)مبلغ رأس الها)
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
بحي) الدفلي  بالطابق  اإلأت اعي 
  3 22 (- بوزنيقة) (82 رقم) الهناء)
نقص في) (: بوزنيقة املغرب نتيجة ل)

املوارس املالية جاملنافدة).
ج حدس مقر التصفية ب بالطابق)
الدفلي بحي الهناء)رقم)82)بوزنيقة)-)

22 3 )بوزنيقة املغرب.)

ج عين:

ج) بن ومن  عبدالهاسي  الديد)ة))
عنوانه)ا))حي الهناء)رقم)82)بوزنيقة)

22 3 )بوزنيقة املغرب ك صفي))ة))

للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) سلي ان  ب9ن  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)885.

  22I

EXCEL COMPTA SARL AU

 CAFE RESTAURANT
BOUGAINVILLE

إعالن متعدس القرارات

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة جرسة ب الشقة 2 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 

مراكش املغرب

 CAFE RESTAURANT

BOUGAINVILLE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 84  

املواسين املدينة 42222 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 78 3

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

لوكا) الديد  املدي2  ت ديد صالحيات 

لونزانو ملدة غي2 محدسة

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعديل القانون االسا�شي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (: 7 رقم) بند 

مايلي:)املدي2 املعين ملدة غي2 محدسة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32832 .
  32I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ATELIER Y
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 23222، تطوان املغرب

ATELIER Y شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع جاس 
بهت زنقة   اقامة غرناطة رقم 43 
طابق 4 شقة 2  - 23222 تطوان 

مغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22263

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) (28 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع جاس بهت زنقة) )اقامة غرناطة)
 23222 (- ( 2 شقة) (4 طابق) (43 رقم)
ابريل) (2 »شارع) إ 4) مغرب«) تطوان 
اقامة اسم طابق)4)شقة)4 )-)23222 

تطوان مغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) االبتدائية بتطوان بتاريخ) 2)

 222)تحت رقم)7232.
  3 I

PRIVILEGE CABINET

 EL TRAVAL PROMO SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،

90000، TANGER(TANGER
 EL TRAVAL PROMO SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة الي ن 
2  الطباق التاني رقم 4 طنجة - 

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAL PROMO SARL AU
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الي ن)2 )الطباق التاني رقم)4)طنجة)

-)22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديدة فاط ة بن القا�شي):)22  

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
القا�شي) بن  فاط ة  الديدة 
ح ان) زنقة  فلوريال  حي  عنوانه)ا))
 22222 طنجة) ( 2 رقم) الفطواكي 

طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
القا�شي) بن  فاط ة  الديدة 
ح ان) زنقة  فلوريال  حي  عنوانه)ا))
 22222 طنجة) ( 2 رقم) الفطواكي 

طنجة املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)  2482.
  32I

STE ANGLE DE GESTION SARL

BENZAID SPEED TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 23222، تطوان املغرب

BENZAID SPEED TRANS شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي سجار 
ت زكت9ن قياسة بن قريش فدان 
حنان شقة رقم   سجار ت زكت9ن 

قياسة بن قريش فدان حنان شقة 
رقم   23222 تطوان مغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27265
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) نون29) 222) (28 املؤرخ في)
الوطني) »النقل  من) الشركة  نشاط 
للبضائع) الدج ي  جالنقل  للبضائع 

لآلخرين.
»)إ 4)»تأأي2 جشراء)جبيع شاحنات)

معدات البناء)جالتشييد«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7223.
  33I

فيد بيدت كونديلتين

 PROGRÈS ETUDES ET
PLANS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين
حي الدعاسة شارع موالي اس اعيل 
زنقة بركان رقم  2 الطابق االجل ، 

72222، العيون املغرب

 PROGRÈS ETUDES ET PLANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوحدة بلوك س رقم 26 شقة 23 - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32325
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PROGRÈS ETUDES ET PLANS
سراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشاريع).........
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- (23 شقة) (26 الوحدة بلوك س رقم)

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: العينين) الديد مح د حدن ماء)
522)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديدة حدينة ملح):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
العينين) الديد مح د حدن ماء)
شارع) بي2سيا  زنقة  عنوانه)ا))  )
الرباط) (72222 الدوي�شي) الدرج 

املغرب.
عنوانه)ا)) ملح  حدينة  الديدة 
العيون) (72222 العوسة) حي  ( 22

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
العينين) الديد مح د حدن ماء)
شارع) بي2سيا  زنقة  عنوانه)ا))  )
الرباط) (72222 الدوي�شي) الدرج 

املغرب

عنوانه)ا)) ملح  حدينة  الديدة 
العيون) (72222 العوسة) حي  ( 22

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3757.
  34I

فيد بيدت كونديلتين

EVENTOR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين
حي الدعاسة شارع موالي اس اعيل 
زنقة بركان رقم  2 الطابق االجل ، 

72222، العيون املغرب
EVENTOR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوحدة بلوك س رقم 26 شقة 22 

العيون 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32253
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 6
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.EVENTOR
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ج) الثقافية  االمديات  ج  املهرأانات 

املؤت رات............
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 22 شقة) (26 رقم) س  بلوك  الوحدة 

العيون)72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديدة حدينة ملح):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: الداه) مصطفى  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ملح  حدينة  الديدة 
العيون) (72222 العوسة) حي  ( 22

املغرب.
عنوانه)ا)) الداه  مصطفى  الديد 
 23 رقم) اكاسير  زنقة  الدعاسة  حي 

72222)العيون املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الداه  مصطفى  الديد 
 23 رقم) اكاسير  زنقة  الدعاسة  حي 

72222)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (26 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3727.
  35I

M.C FITNESS

HYATT DESIGN SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

HYATT DESIGN SARL
تجزئة ز ك 2 رقم 46 ج47 الطابق 
امجل الحي الصناعي عين عتيق ، 

2222 ، ت ارة املغرب
HYATT DESIGN SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة ز ك 

2 رقم 46 ج47 الطابق امجل الحي 
الصناعي عين عتيق - 2222  ت ارة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 28577

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)  )نون29) 222)ت ت إضافة)
إ 4 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):
أشغال عامة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 6 بتاريخ) بت ارة  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 723.
  36I
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CLEVDEEP CONSULTING

OUM BIO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING

عزيب الحاج قدجراقامة الفرج 

)هاأر) 57 الطابق 4 رقم 2 طنجة، 

22222، طنجة املغرب

OUM BIO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 875 حي 

العوامة   ط .ر. ب طنجة 22222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2237 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) يوليوز) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 OUM (: اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها)

.BIO

التصنيع) (: غرض الشركة بإيجاز)

جالتدويق بالتجزئة ج الج لة استي2اس)

التج يل) مدتحضرات  جتصدير 

جالعطور جالصابون).

حي) (875 (: عنوان املقر االأت اعي)

 22222 ب طنجة) .ر.) ط) العوامة) )

طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديدة اركان ام كلثوم)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة اركان ام كلثوم عنوانه)ا))
 22222 حي العوامة الشرقية طنجة)

طنجة املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة اركان ام كلثوم عنوانه)ا))
 22222 حي العوامة الشرقية طنجة)

طنجة املغرب3
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن29) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2322732 222.
  37I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DROGUERIE VIVA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 23222، تطوان املغرب

DROGUERIE VIVA شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي احريق 
شارع رجضة مرتيل - 52 23 تطوان 

مغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27643

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها) (DROGUERIE VIVA
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم  (22
(- مرتيل) رجضة  شارع  احريق  حي 
52 23)تطوان مغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق الغرض االسا�شي لشركة.
ج حدس مقر التصفية ب حي احريق)
52 23)تطوان) (- شارع رجضة مرتيل)

مغرب.)
ج عين:

سوي�شي) يوسف  الديد)ة))
النعيمي ج عنوانه)ا))حي احريق شارع)
تطوان مغرب) (23 52 رجضة مرتيل)

ك صفي))ة))للشركة.

جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7438.
  38I

M.J.J CONSEILS SARL AU

STE GO BEYOND SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز ك اسة شيشاجة ، 42222، 

مراكش املغرب
STE GO BEYOND SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4 4 

شقة الطابق التاني تجزئة سوكوما   
مراكش . - 42222 مراكش املغرب .

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2224 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) أكتوبر) 222) ( 8 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
  2.222« من) أي  سرهم«) (22.222«
عن) سرهم«) ( 22.222« إ 4) سرهم«)
سيون) مع  مقاصة  إأراء) (: طريق)
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)22 4 .
  32I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BEN ARJI TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب

BEN ARJI TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر ايت 

خوأ ان كرس تعاللين الريش - 
52422 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 BEN (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ARJI TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2.
قصر) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
ايت خوأ ان كرس تعاللين الريش)-)

52422)الريش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: املكاجي) ياسين  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املكاجي  ياسين  الديد 
22شارع يوسف بن تاشفين الريش)

52422)الريش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) املكاجي  ياسين  الديد 
22شارع يوسف بن تاشفين الريش)

52422)الريش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 االبتدائية ب يدلت بتاريخ)

 222)تحت رقم)336.
  42I
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mechkour(el(mostapha

 SOCIETE DES TRAVAUX AIT
M›ZAB

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

mechkour(el(mostapha
 12db(zarktouni(smaala(settat
 12db(zarktouni(smaala(settat،

26000، settat(maroc
 SOCIETE DES TRAVAUX AIT
M›ZAB شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 
رقم  8  الع ارة رقم 8  املج ع 
الدكني الثالث اقامة املحطة - 

26222 برشيد املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 222

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5 )نون29) 222)تقرر إنشاء)
التد ية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
رحال) بشارع  بالعنوان  الكائن  ج  (-
أ اعة) رجساني  جابراهيم  املدكيني 
سيدي) بن  اح د  بن  مراح  اجالس 
بن اح د املغرب ج) (26222 (- حجاج)
عوكشة) الديد)ة)) طرف  من  املدي2 

لكبي2.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب9ن اح د بتاريخ)22)سأن29)

 222)تحت رقم)77 .

  4 I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DIALNA TRAVEL AGENCY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 23222، تطوان املغرب

DIALNA TRAVEL AGENCY شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي طابق 
الدفلي منازل سرجة شطر تاني 54  
سجة الغارة - 22 26 سطات مغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3475
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 DIALNA TRAVEL الشريك الوحيد)
  2.222 رأس الها) مبلغ  (AGENCY
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي طابق)
  54 الدفلي منازل سرجة شطر تاني)
سطات مغرب) (26 22 (- سجة الغارة)
عدم تحقيق الهدف من) (: نتيجة ل)

الشركة.
طابق) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
  54 الدفلي منازل سرجة شطر تاني)

سجة الغارة)-)22 26)سطات مغرب.)
ج عين:

ج) منتصر  ابتدام  الديد)ة))
رقم 3  تازي  حي  (7 زنقة) عنوانه)ا))
)ة)) ك صفي) مغرب  فاس  (322 2

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)5 4 .

  42I

sofoget

BOUCHERIE LACHHAB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 BOUCHERIE LACHHAB

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 
تجزئة   3  شارع مح د خامس 
رقم 83 - 4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63542

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BOUCHERIE LACHHAB
غرض الشركة بإيجاز):)أزار

بيع اللحوم.
عنوان املقر االأت اعي):)القنيطرة)
خامس) مح د  شارع  تجزئة)  3 )

رقم)83)-)4222 )القنيطرة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد لشهب املصطفى)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  222 (: الديد لشهب املصطفى)

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد لشهب املصطفى عنوانه)ا))

القنيطرة)4222 )القنيطرة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد لشهب املصطفى عنوانه)ا))

القنيطرة)4222 )القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82386.

  43I

sofoget

 TARIK FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 TARIK FOOD DISTRIBUTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 

اجالس اجأيه بلوك ج رقم 228 - 

4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 TARIK(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.FOOD DISTRIBUTION

بيع مواس) (: غرض الشركة بإيجاز)

غدائية.

عنوان املقر االأت اعي):)القنيطرة)

(- (228 رقم) ج  بلوك  اجأيه  اجالس 

4222 )القنيطرة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: لوسجنة) طارق  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  222 (: لوسجنة) طارق  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.
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جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لوسجنة  طارق  الديد 
املغرب)4222 )القنيطرة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) لوسجنة  طارق  الديد 
املغرب)4222 )القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)82384.
  44I

مكتب املحاسبة

JAADANE
شركة التضامن

حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع أون كينيدي ع ارة أعراب 
الطابق امجل رقم ب4 ، 35222، 

تازة املغرب
JAADANE شركة التضامن)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2  حي 

التقدم 2 تازة - 35222 تازة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4723

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)أكتوبر) 222)تقرر حل)
مبلغ) (JAADANE التضامن) شركة 
جعنوان) سرهم  (32.222 رأس الها)
 2 التقدم) حي  ( 2 اإلأت اعي) مقرها 
(: تازة املغرب نتيجة ل) (35222 (- تازة)

عدم املرسجسية.
2 حي) ب) التصفية  مقر  حدس  ج 

التقدم)2)تازة)-)35222)تازة املغرب.)
ج عين:

ج) أعدان  عبدالرحيم  الديد)ة))
زنقة عقبة بن نافع ع ارة) عنوانه)ا))
تازة) (35222 تازة) رقم24) بنفارس 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)632.

  45I

GESTION ALJANOUB

FERTILFARMS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
FERTILFARMS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  54 
بلوك X مدينة 25 مارس العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3244 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (27
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FERTILFARMS
زراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أع ال) (, الزراعية) امغذية  (, امرض)

متعدسة,)االستي2اس ج التصدير....
عنوان املقر االأت اعي):)رقم) 54 
(- العيون) مارس  (25 مدينة) (X بلوك)

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديد بولعين نورالدين)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد بولعين نورالدين عنوانه)ا))
الناظور) سلوان  الع ران  تجزئة 

62222)الناظور املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد بولعين نورالدين عنوانه)ا))
الناظور) سلوان  الع ران  تجزئة 

62222)الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3832/222.

  46I

comptoir(expertise(du(maroc

 CIVITECH CONSULTING
,SARLAU

إعالن متعدس القرارات

comptoir(expertise(du(maroc
 n°36 CITE(EL(HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

 CIVITECH CONSULTING
SARLAU, »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 

332  حي الرياض بوزنيقة - 22 3  
بوزنيقة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.388 
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)نون29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
جصفي) عث ان  الديد  بيع  مايلي:)
نصيبه في الشركة ما مج وعه)4222 
للحصة) سرهم  مائة  بقي ة  حصة 

للديد نجيب الفايز)
عل4) ينص  الذي  (: (22 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة الديد عث ان جصفي)

من مه ة مدي2 الشركة).

عل4) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 

مايلي):)

جتعيين الديد نجيب الفايز ك دي2)

أديد للشركة لل دة غي2 محدجسة)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

اصبح الديد نجيب الفايز ي لك كل)

 4222 مج وعها) ما  الشركة  اسهم 

سهم بقي ة مائة سرهم للدهم)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) بند 

الفايز) نجيب  الديد  اصبح  مايلي:)

مدي2 جحيد جمداهم جحيد للشركة)

ملدة غي2 محدجسة).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) سلي ان  ب9ن  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)824.

  47I

TEMESNA SARL

 EL GHANIOUI

PROMOTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

TEMESNA SARL

 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 EL GHANIOUI PROMOTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الك ال 2 بلوك س الرقم 247  

الطابق االجل سطات تجزئة الك ال 

2 بلوك س الرقم 247  الطابق 

االجل سطات 26222 سطات 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2825

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (23 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
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مح د الغنوي) )ة)) تفويت الديد)
252)حصة اأت اعية من أصل)522 
حصة لفائدة الديد))ة))رحال الغوتي)

بتاريخ)23)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون29) (32 بتاريخ) بدطات  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 423/2 .

  48I

STE(D’INDICATION(FISCAL(H-D

LA MAISON DE CREATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE(D›INDICATION(FISCAL(H-D
22، زنقة االنطاكي مكتب رقم 6 
طنجة ، 22222، طنجة املغرب

 LA MAISON DE CREATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل الفا�شي املنظر الج يل زنقة 
بالل بن رباح رقم 2 طنجة - 22222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22765
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) (2222 أكتوبر) (23
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 LA (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MAISON DE CREATION
تنجيد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االثاث.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
زنقة) الج يل  املنظر  الفا�شي  عالل 
بالل بن رباح رقم)2)طنجة)-)22222 

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: يونس) املومن  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يونس  املومن  الديد 
املنظر الج يل زنقة بالل بن رباح رقم)

2)طنجة)22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) يونس  املومن  الديد 
املنظر الج يل زنقة بالل بن رباح رقم)

2)طنجة)22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 222 .
  42I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

M2SA BETON
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب
M2SA BETON شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
تزارين اموكر املشيل - 52422 

الريش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

322 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 M2SA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

. BETON
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة اج البناء)ج االع ال التجارية.

قصر) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 52422 (- املشيل) اموكر  تزارين 

الريش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد صبان املهدي):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد مدري لحدن):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املهدي  صبان  الديد 
قصر تكندجزت اموكر)52422)الريش)

املغرب.
عنوانه)ا)) لحدن  مدري  الديد 
 52422 قصر تزارين اموكر املشيل)

الريش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) املهدي  صبان  الديد 
قصر تكندجزت اموكر)52422)الريش)

املغرب
عنوانه)ا)) لحدن  مدري  الديد 
 52422 قصر تزارين اموكر املشيل)

الريش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (27 االبتدائية ب يدلت بتاريخ)

 222)تحت رقم)335.
  52I

ETS COMPTA HOUSE

LOTIMALAK
إعالن متعدس القرارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

LOTIMALAK »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
الرح ة رقم 25 خنيفرة - - خنيفرة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3423
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)4 )أكتوبر) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) 2:) قرار 
تصحيح خطا ب حضر الج ع) مايلي:)
العام ج النظام االسا�شي بتعديل راس)

مال الشركة ا 4)22422.22 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:27 رقم) بند 

مايلي:)تصحيح خطا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) بتاريخ)  ) بخنيفرة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)427.
  5 I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

BN TANGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET FINANCE ET CONSEIL
 2 اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ،  7222، 
طنجة املغرب

BN TANGER شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

 4RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي
 QORTOBA(BUREAU 2 KENITRA

.- 14000 KENITRA(MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56262

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
 AISSA JABIR )ة)) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .222
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
بتاريخ) (ABDELAZIZ SALAMOUN

  )نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)نون29)

 222)تحت رقم)5582.
  52I
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RAHHALI CONSEIL

INEXRIOMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech  482

، 40000، Marrakech(Maroc
INEXRIOMA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
الرياض املوخة رقم 34 سرب 

صهريج، مراكش - 42222 مراكش 
املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42752
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)8 )أكتوبر) 222)تم تعيين)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 
 Charpentier( Dominique

Michèle)ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32732 .

  53I

global(audit(partners

ACCYTIME
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

global(audit(partners
 Avenue(Hassan(II(rond(point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
ACCYTIME شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 شارع 

زالغ أكدال - الرباط - 2282  الرباط 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  2 63

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)22)شتن29) 222)تم تحويل)
املقر االأت اعي الحا ي للشركة من)»4 
  2282 (- الرباط) (- شارع زالغ أكدال)
شارع املهدي) (7« إ 4) الرباط املغرب«)

بن بركة حي الدوي�شي)-))
72 2 )الرباط املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 222)تحت رقم)22746 .
  54I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

STE IMMO HERMANOS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 N° 72 RUE(IBN(TACHFINE
 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

STE IMMO HERMANOS شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 
اللة اليقوت زاجية مصطفى املعاني 
املكتب رقم 32 الطابق امجل مركز 

الرياض الدارالبيضاء - 22 24 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IMMO HERMANOS
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري).
عنوان املقر االأت اعي):) 6)شارع)
املعاني) مصطفى  زاجية  اليقوت  اللة 
الطابق امجل مركز) (32 املكتب رقم)
 24 22 (- الدارالبيضاء) الرياض 

الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة سناء)كركارة):)522)حصة)
بقي ة)52.222)سرهم للحصة).

الديدة عزيزة طريبق):)522)حصة)
بقي ة)52.222)سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة سناء)كركارة عنوانه)ا))حي)
موالي عبدهللا زنقة) 24)رقم)38)عين)
الشق البيضاء)22 24)الدارالبيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) طريبق  عزيزة  الديدة 
الداحل) رياض  تجزئة  (837

حدالدوالم)26422)برشيد املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة سناء)كركارة عنوانه)ا))حي)
موالي عبدهللا زنقة) 24)رقم)38)عين)
الشق البيضاء)22 24)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824444.
  55I

كافجيد

بنسليمان ستون كري
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة
كافجيد

86 زنقة 65  مج وعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
بندلي ان ستون كري شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني حي كريم الرقم 25 
الطابقاالجل - 3222  بندلي ان 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4753

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))أامع)

مح د أامع فتحي ك دي2 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) سلي ان  ب9ن  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)652.

  56I

amina(zouheir

مخافي كوف
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina(zouheir

 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،

30000، fes(maroc

مخافي كوف شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اجالس 

الطيب الدفل4 الحي الصناعي اجالس 

الطيب فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72642

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (32

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

مخافي) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

كوف.

مؤسدة) (: غرض الشركة بإيجاز)

صناعية لصناعة املالبس.

اجالس) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الطيب الدفل4 الحي الصناعي اجالس)

الطيب فاس)-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
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  .222 (: مخافي) لطيفة  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مخافي  لطيفة  الديدة 

اجالس الطيب العليا اجالس الطيب فاس)

32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مخافي  لطيفة  الديدة 

اجالس الطيب العليا اجالس الطيب فاس)

32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5622.

  57I

N2M(CONSEIL-SARL

AMAL EL AROUIT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء)فرع تابع للشركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AMAL EL AROUIT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني العرجي - 62222 

الناظور املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2287

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3 )سأن29) 222)تقرر إنشاء)

ج) (- فرع تابع للشركة تحت التد ية)

الكائن بالعنوان شارع العراق رقم)82 

الناظور املغرب ج) (62222 (- العرجي)

العث اني) املدي2 من طرف الديد)ة))

نجيم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)4 )سأن29)

 222)تحت رقم)2 46.

  58I

EURODEFI

ATLAS INTERACTIF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT   2

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

ATLAS INTERACTIF شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
رجي�شي إقامة لواسيس سرج ٱ شقة 
رقم 2 - 2222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 6
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.INTERACTIF
نشر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املغربية) جاملؤسدات  املدارس  في 

الخاصة الت2جيج لألع ال.
زنقة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رجي�شي إقامة لواسيس سرج ٱ شقة)
رقم)2)-)2222)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

 ANTOINE الشركة)
INTERNATIONAL)عنوانه)ا))لبنان)

772467)بي2جت لبنان.
الفهري) فا�شي  أناس  الديد 
الطابق) شقة) عنوانه)ا))تجزئة ملياء)
البيضاء) الدار  (2222 بورأون) (6

املغرب.

عنوانه)ا)) فاضل  هيدم  الديد 
23 )زنقة علي عبد رزاق)2222)الدار)

البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الفهري) فا�شي  أناس  الديد 
الطابق) شقة) عنوانه)ا))تجزئة ملياء)
البيضاء) الدار  (2222 بورأون) (6

املغرب
عنوانه)ا)) فاضل  هيدم  الديد 
23 )زنقة علي عبد رزاق)2222)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824252.

  52I

jamal(ait(hommad

الوكس اطونان
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal(ait(hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
الوكس اطونان شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج 
رقم    48 بلوك س حي الياس ين 
سيدي قاسم 6222  سيدي قاسم 

مغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 6
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)الوكس)

اطونان.
:)مقاجل في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة.
عنوان املقر االأت اعي):)كراج رقم)
   48)بلوك س حي الياس ين سيدي)

قاسم)6222 )سيدي قاسم مغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: خليد) اطونان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) خليد  اطونان  الديد 
سيدي قاسم) (427 حي القدس رقم)

6222 )سيدي قاسم مغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) خليد  اطونان  الديد 
سيدي قاسم) (427 حي القدس رقم)

6222 )سيدي قاسم مغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 االبتدائية بديدي قاسم بتاريخ)

سأن29) 222)تحت رقم)-.

  62I

N2M(CONSEIL-SARL

MELINOVA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

MELINOVA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 65 -67  
شارع املدي2ة لعري الشيخ - 62222 

الناضور املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22852



25641 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (522.222« إ 4) سرهم«)
سيون) مع  مقاصة  إأراء) (: طريق)
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)4525.

  6 I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

ESPACE ZAOUIAT شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR  32

 I(BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة ESPACE ZAOUIAT شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار زاجية 
سيدي املكي برشيد - 22 26 برشيد 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 6223
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.ESPACE ZAOUIAT
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جمطعم).
عنوان املقر االأت اعي):)سجار زاجية)
سيدي املكي برشيد)-)22 26)برشيد)

املغرب).
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 
22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: ابراهيمي) مح د  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: ابراهيمي) خليد  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مح د ابراهيمي عنوانه)ا))
برشيد) املكي  سيدي  زاجية  سجار 

22 26)برشيد املغرب).
عنوانه)ا)) ابراهيمي  خليد  الديد 
الدار) (22 23 زنقة كامبو الوازيس) (5

البيضاء)املغرب).
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د ابراهيمي عنوانه)ا))
برشيد) املكي  سيدي  زاجية  سجار 

22 26)برشيد املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)4 5 .
  62I

sofoget

BIO MAROC PROPRETE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
BIO MAROC PROPRETE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم    

مكتب   بلوك غيثة سيدي قاسم  
سيدي قاسم املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28853

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) أكتوبر) 222) في) 2) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (522.222« إ 4) سرهم«)
سيون) مع  مقاصة  إأراء) (: طريق)

الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 االبتدائية بديدي قاسم بتاريخ)

سأن29) 222)تحت رقم)6 6.
  63I

comptacontrole

DONOSTIA CAR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

comptacontrole
2 زاجية شارع فاس ج زنقة جاس الدهب 
اقامة صفاء   الطابق االجل رقم   ، 

23222، طنجة املغرب
DONOSTIA CAR SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 27  

شارع حافظ ابن عبد البار قيدارية 
انزران الطابق العلوي رقم 37 - 

22222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 2 547

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
شركة) (DONOSTIA CAR SARL
مبلغ) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
شارع حافظ) ( 27 مقرها اإلأت اعي)
ابن عبد البار قيدارية انزران الطابق)
طنجة) (22222 (- (37 رقم) العلوي 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الشركة)

لالهداف التي تحققت من األها.
ج عين:

ج) خلفاجي  املعت د  الديد)ة))
النصر) شارع  الرباط  حي  عنوانه)ا))
املضيق) (23222 رقم) 2  ( 5 م ر)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)2 )نون29) 222)جفي)27 )شارع)
حافظ ابن عبد البار قيدارية انزران)
 22222 (- (37 رقم) العلوي  الطابق 

طنجة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2637 .
  64I

FIFCOM

زالكس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIFCOM

 BD EL HRAOUINE BLOC G  27

 CITE(DJEMAA(CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA(MAROC
زالكس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الرقم 42 

شارع مح د القوري الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 782 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) في) 2) املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
  22.222 رأس الها) مبلغ  زالكس 

(: اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

42)شارع مح د القوري الدار) الرقم)

البيضاء) الدار  (22222 (- البيضاء)

التصفية) سبب  (: ل) نتيجة  املغرب 

أزمة في القطاع ج أائحة كورجنا.

ج حدس مقر التصفية ب):)الرقم)42 

شارع مح د القوري الدار البيضاء)-)

22222)الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:

ج) زريوح  علي  زريوح  الديد)ة))

مح د) شارع  (42 الرقم) عنوانه)ا))

الدار) (22222 القوري الدار البيضاء)

)ة)) ك صفي) (MAROC البيضاء)

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

:)الرقم)42)شارع مح د القوري الدار)

البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824377 .

  65I



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25642

sofoget

BIO MAROC PROPRETE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
BIO MAROC PROPRETE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سيدي 

قاسم رقم    مكتب   بلوك غيتة - 
----- سيدي قاسم املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28853

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تعيين)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))الفقي2)

ر�شى ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 االبتدائية بديدي قاسم بتاريخ)

سأن29) 222)تحت رقم)6 6.
  66I

sofoget

BIO MAROC PROPRETE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
BIO MAROC PROPRETE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي سيدي 

قاسم رقم    مكتب   بلوك غيتة 
--- سيدي قاسم املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28853
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تغيي2)
املر�شى) نقل  (« من) الشركة  نشاط 

خدمة املدتشفيات.

اشغال) (« إ 4) النظافة«) اشغال 

عامة ج أع ال البناء

نقل املر�شى

خدمة املدتشفيات«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 االبتدائية بديدي قاسم بتاريخ)

سأن29) 222)تحت رقم)6 6.

  67I

monde(consulting

LARGEBUILDER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

monde(consulting

٬766شارع مح د الداسس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 22552، الدار 

البيضاء املغرب

LARGEBUILDER شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

البدر مج وعة رقم    ع ارة رقم 

22 شقة7 طابق 2 عين سبع الدار 

البيضاء إقامة البدر مج وعة رقم 

   ع ارة رقم 22 شقة7 طابق 2 

عين سبع الدار البيضاء 22252 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52552 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LARGEBUILDER

الت2جيج) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

-)أع ال إنشائية جمتنوعة.

إقامة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
رقم) ع ارة  رقم)  ) مج وعة  البدر 
عين سبع الدار) (2 طابق) شقة7) (22
رقم) مج وعة  البدر  إقامة  البيضاء)
 2 طابق) شقة7) (22 رقم) ع ارة  (  
عين سبع الدار البيضاء)22252)الدار)

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 22.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 322 (: استيتان) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد محدين ابيك):)322)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 322 (: خطاري) مصطفى  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد مح د استيتان عنوانه)ا))
شقة) (3 طابق) (22 تجزئة ثورية رقم)
الدار) (27 82 البيضاء) بوسكورة  (6

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) ابيك  محدين  الديد 
عين الشق بلوك)22)رقم) 2)البيضاء)

22472)الدار البيضاء)املغرب.
خطاري) مصطفى  الديد 
حي ت الحت زايدة ميدلت) عنوانه)ا))

54352)ميدلت املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د استيتان عنوانه)ا))
شقة) (3 طابق) (22 تجزئة ثورية رقم)
الدار) (27 82 البيضاء) بوسكورة  (6

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) ابيك  محدين  الديد 
عين الشق بلوك)22)رقم) 2)البيضاء)

22472)الدار البيضاء)املغرب
خطاري) مصطفى  الديد 
حي ت الحت زايدة ميدلت) عنوانه)ا))

54352)ميدلت املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824273.

  68I

FIDUCIAIRE FAKIRI

RAYAN CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE FAKIRI

 LOT(JAD(OULAD(AYYAD ، 43

52000، BENIMELLAL(MAROC

RAYAN CASH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
37 شارع الحدن التاني حي إكور 

زاجية الشيخ - 23722 زاجية الشيخ 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.577

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)3 )شتن29)2 22)تقرر إنشاء)

التد ية) تحت  للشركة  تابع  فرع 

ج الكائن بالعنوان) (RAYAN CASH2

حي إكور زاجية) الحدن التاني رقم) )
الشيخ)-)23722)زاجية الشيخ املغرب)

كرجمي) ج املدي2 من طرف الديد)ة))

عبد الهاسي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتاريخ) تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

أكتوبر)2 22)تحت رقم)24 .

  62I

TASSI TRADING

الطا�شي للتجارة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TASSI TRADING

تجزئة املدي2ة الخضراء الشطر 

الثالث زنقة اتيل رقم 772 املر�شى 
العيون ، 72222، املر�شى العيون 

املغرب

الطا�شي للتجارة شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
املدي2ة الخضراء الشطر الثالث 

زنقة اتيل رقم 772 املر�شى العيون - 
72222 املر�شى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32232

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

الطا�شي للتجارة.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الثالث) الشطر  الخضراء) املدي2ة 
(- 772)املر�شى العيون) زنقة اتيل رقم)

72222)املر�شى العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 
22.222.222 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الفتاح) عبد  الطا�شي  الديد 
الخضراء) املدي2ة  تجزئة  عنوانه)ا))
 772 رقم) اتيل  زنقة  الثالث  الشطر 
العيون) (72222 العيون) املر�شى 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الفتاح) عبد  الطا�شي  الديد 
الخضراء) املدي2ة  تجزئة  عنوانه)ا))
 772 رقم) اتيل  زنقة  الثالث  الشطر 
العيون) (72222 العيون) املر�شى 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم)3462.
  72I

Fidel(Audit

HALA BATIMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

Fidel(Audit

23 شارع الأي2جند إقامة 2222 ، 

Casablanca(Maroc ،22522

HALA BATIMENT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 222 شارع 

عبد املومن الطابق امر�شي رقم 5 - 

22572 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.432  2

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) (24 املؤرخ في)
مدي2 أديد للشركة الديد)ة))لبكول)

رشيد ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824526.

  7 I

Fidel(Audit

HALA BATIMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Fidel(Audit

23 شارع الأي2جند إقامة 2222 ، 

Casablanca(Maroc ،22522

HALA BATIMENT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 222 شارع 

عبد املومن الطابق امر�شي رقم 5 - 

22572 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.432  2

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (24 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

ح وس) لبنى  )ة)) الديد) تفويت 
322)حصة اأت اعية من أصل)322 
حصة لفائدة الديد))ة))رشيد لبكول)

بتاريخ)25)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824526.
  72I

comptacontrole

 IMMOGENCE CHAMMAL
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptacontrole
2 زاجية شارع فاس ج زنقة جاس الدهب 
اقامة صفاء   الطابق االجل رقم   ، 

23222، طنجة املغرب
 IMMOGENCE CHAMMAL SARL
AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 6,تجزئة 
فرح بوحوت - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22752

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 IMMOGENCE CHAMMAL SARL

.AU
جكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
6,تجزئة) (: عنوان املقر االأت اعي)
فرح بوحوت)-)22222)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الدكي2ي) الديد سعيد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد سعيد الدكي2ي عنوانه)ا))

 22222  26 تجزئة فرح بوحوت رقم)

طنجة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد سعيد الدكي2ي عنوانه)ا))

 22222  26 تجزئة فرح بوحوت رقم)

طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2288 .

  73I

رجينداب أكددوار

درعة أندسترييل
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

رجينداب أكددوار

 6 شارع اللة الياقوت الطابق 2 

رقم 62 ، 22252، الدارالبيضاء 

املغرب

سرعة أندست2ييل شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 

اللة الياقوت الطابق 2 رقم 62 

الدارالبيضاء 22252 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52573 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 7

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

سرعة) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

أندست2ييل.

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االأت اعي):) 6)شارع)

 62 رقم) (2 الطابق) الياقوت  اللة 

الدارالبيضاء) (22252 الدارالبيضاء)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

2.522)حصة) (: الديد عزيز بايان)

بقي ة)252.222)سرهم للحصة).

الديد ع ر لكوحل):)2.522)حصة)

بقي ة)252.222)سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد عزيز بايان عنوانه)ا))سالم)

رقم) أجه  شطر  حكي ة  اقامة  (22

البيضاء) ال29نو�شي  الغالم  أهل  (27

22452)الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) لكوحل  ع ر  الديد 

سالم)22)اقامة حكي ة شطر أجه رقم)

البيضاء) ال29نو�شي  الغالم  أهل  (25

22452)الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) لكوحل  ع ر  الديد 

سالم)22)اقامة حكي ة شطر أجه رقم)

البيضاء) ال29نو�شي  الغالم  أهل  (25

22452)الدارالبيضاء)املغرب

الديد عزيز بايان عنوانه)ا))سالم)

رقم) أجه  شطر  حكي ة  اقامة  (22

البيضاء) ال29نو�شي  الغالم  أهل  (27

22452)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824272.

  74I

BELGAZI ALI

 LES AGGLOMERES REUNIS

   DU BETON

AGLOR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

BELGAZI ALI

شارع امي2 موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق   - رقم املكتب 6  طنجة، 

22222، طنجة املغرب

 LES AGGLOMERES REUNIS DU

BETON (AGLOR) شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

يعقوب املنصور شرف فيال مباركة - 

TANGER 22222 املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8242

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) نون29) 222) (32 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

شارع يعقوب املنصور شرف فيال) («

املغرب«) (TANGER 22222 (- مباركة)

 BP (- ( .322 كم) ملوسا  »طريق  إ 4)

TANGER)90000)-)1194)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)242228.

  75I

FUDICAIRE ISMAILI

STE LAJOUD VISION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 27 الد ارة 

ES-SMARA(MAROC ،72222 ،

STE LAJOUD VISION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 IMM EL جعنوان مقرها اإلأت اعي

 WAHDA AV EL QODS BLOC

 01 N° 01 ES(SEMARA - 72000

الد ارة املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.367

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) أبريل) 222) (27 املؤرخ في)

بيد) الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

هللا سيدي علي ك دي2 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد ارة بتاريخ)23)سأن29)

 222)تحت رقم) 257/222.

  76I

الشتيوي اسريس

 Sté AUTOMATIC DOORS
LUXUS SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الشتيوي اسريس

حي املدي2ة الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /4  ، 52 22، القصر الكبي2 

املغرب

 Sté AUTOMATIC DOORS

LUXUS(SARL-AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 882  - 22222 

العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (32 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

تفويت الديد))ة))عبد اإلله الك9ز)

22 )حصة اأت اعية من أصل)22  

حصة لفائدة الديد))ة))أ عة الك9ز)

بتاريخ)32)نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)6 )سأن29)

 222)تحت رقم)337 .

  77I

fisc(orient

ASRIDAR IMMOBILIER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

fisc(orient

شارع اسريس االك29 ع ارة ملنور 

الطابق االجل رقم   ، 62222، 

جأدة املغرب

ASRIDAR IMMOBILIER شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 25 تجزئة 

بن عدي تجزئة بن مي ون طريق 

سيدي يحيى - 62222 جأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3365 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)أكتوبر) 222)تقرر حل)

شركة) (ASRIDAR IMMOBILIER

مبلغ) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي)25)تجزئة بن عدي)

تجزئة بن مي ون طريق سيدي يحيى)

-)62222)جأدة املغرب نتيجة لغياب)

اي نشاط).

ج عين:

ج) ايدر  العدري  الديد)ة))

عنوانه)ا))حي الزيتون زنقة النيل رقم)

ك صفي) املغرب  جأدة  (62222  25

)ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

 25 جفي) أكتوبر) 222) (27 بتاريخ)

مي ون) بن  تجزئة  عدي  بن  تجزئة 

جأدة) (62222 (- طريق سيدي يحيى)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم) 432.

  78I
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CWA MOROCCO

ADM MOROCCO
شركة مداه ة

 ذات الرأس ال 5.222.222,22  
سرهم

املقر االأت اعي : شارع البناء القطاع 
الصناعي شرق عين الدبع

 الدار البيضاء 
املغرب

مسجلة بالسجل التجاري
 للدار البيضاء تحت عدس  2252

عل4 مداجالت مجلس اإلسارة) بناء)
25)ن جن29) 222  للشركة املنعقد في)

تقرر تجديد
منصب مدير عام منتدب للديد)
 /   2  /   7 ( املولوس في) ( مني2 حفيظ)
جالحامل) الجندية  مغربي  ( 272
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
DA33236)ملدة عام جاحد اعتباًرا من)

32)نوف 29 222 .
قلم) في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحك ة 
تحت عدس) (222  /   2  /   6 بتاريخ)
في) التعديلي  جالتسجيل  (824642
البيضاء) بالدار  التجاري  السجل 
تحت عدس) (222  /   2  /   6 بتاريخ)

. 43584
لإليداع

رئيس مجلس اإلسارة)

  72I

M2 BUSINESS

B
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

B شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
423 الطابق االجل الحي الصناعي - 

MAROC 42222 مراكش

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2  32

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

.B(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز):)انتاج مواس)

التج يل ج بيع املك الت الغدائية.

عنوان املقر االأت اعي):)رقم)423 

الطابق االجل الحي الصناعي)-)42222 

.MAROC(مراكش

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

امين) مح د  الدجحاني  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

امين) مح د  الدجحاني  الديد 

عنوانه)ا))املدي2ة)3)رقم)425)مراكش)

42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

امين) مح د  الدجحاني  الديد 

عنوانه)ا))املدي2ة)3)رقم)425)مراكش)

MAROC(42222)مراكش

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32688 .
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AMG RIDGE

AMG RIDGE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

AMG RIDGE
3  زنقة اح د املجاطي اقامة لزالب 
الطابق امجل رقم 8. ، 22352، الدار 

البيضاء املغرب
AMG RIDGE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 
امجل رقم 8. - 22352 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4286  

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)24)أكتوبر) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»3 )زنقة اح د املجاطي اقامة لزالب)
22352)الدار) (- (.8 الطابق امجل رقم)
»مركز امع ال) إ 4) املغرب«) البيضاء)
(- ( 4 بلوك ا املكتب) النور ع ارة) )

2222 )تامدنا املغرب)».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)625 82.
  8 I

ائت انية سار املحتدب

CSR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية سار املحتدب
22 زنقة ل29جير بوركون ، 22242، 

الدار البيضاء املغرب
CSR شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  22، 

شارع الزرقطوني، الطابق امجل . - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 7273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (26

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

.CSR(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز):)•)

أ يع ع ليات اإلنعاش العقاري ج ال)

سي ا جسائط تشييد املباني،

•اقتناء)ج بناء)ج التخلص من أ يع)

املباني لالستخدام الدكني أج املنهي أج)

لحدابه الخاص) إساري أج التجاري،)

أج لحداب أي أشخاص طبيعيين أج)

اختياريين آخرين،)

ج) املباني،) أ يع  تديي2  ج  •إسارة 

لهذا الغرض،)يتم إبرام كل من مؤأر)

ج أ يع عقوس اإليجار) املدتأأر،) ج 

حتى عل4 املدى الطويل،

أ يع) تأسيس  في  املشاركة  (•

محكام) الخاضعة  البناء) شركات 

نظام) جضع  ج  (18-00 رقم) القانون 

التي) املباني  لج يع  املشت2كة  امللكية 

تد ح بتقدي ها جفقا لنظام امللكية)

املشت2كة املحدسة في نفس الظهي2،

•اإلستحواس بأي جسيلة عل4 أ يع)

امرا�شي الخالية أج املباني التي سيتم)

هدمها،

•امخذ باملشاركة لج يع الشركات)

الصناعية ج التجارية،

التأسيس،) االستغالل،) •اإلسارة،)

البيع،) االستحواذ،) الت2كيب،)

التأأي2 الشفهي أج اإليجاري ج تأأي2)

الديارات،

ج) الدلع  هذه  أ يع  •تباسل 

ج) (، تطويرها) كذلك  ج  تقدي ها 

الحتياأاته) التصدير  ج  اإلست2اس 

الخاصة من أ يع املنتجات ج املواس)

الخام ج أ يع امشياء،
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البناء) أع ال  ج  البنايات  •أع ال 
الهندسة) (( العامة ج امشغال العامة)
ج) املطارات،) الطرق،) املع ارية،)

الددجس...)،
•أ يع امع ال املتعلقة بالبيئة،

أنواع) لج يع  البيع  ج  •التصنيع 
مواس البناء،

كافة) تنفيذ  ج  إنجاز  ج  •سراسة 
في) العقارية  أج  الصناعية  املشاريع 

أ يع املهن،
•أ يع أع ال ج مدتلزمات البناء)
أ يع الع ليات) ج الهندسة املدنية،)
الجديدة للبناء)أج تحويل إ 4 اإلس نت)

أج التعاقد من الباطن،
بكافة) التعاقد  بأع ال  •القيام 
الهدم) أع ال  العامة،) امشغال 
ج) الصحي،) الصرف  املقاصة،) (،
امع ال الهيكلية،)الطالء،)ج الخص،)
الخشب) ج  النجارة  الدباكة،) ج 
صناعة) ج  امملنيوم،) ج  الحديد  ج 
إمداسات) العامة،) الكهرباء) الحديد،)
التنظيف،) ج  الدهان  الشرب،) مياه 
ج بناء)أ يع الهياكل ج) العزل املائي،)
هياكل املباني،)ج امع ال املعدنية أج)

الفنون امخرى،
اإلسراك ج التعاقد في أ يع) (•
التأثيث،) اإلسارة،) الديكور،) امع ال،)

تجهيز أ يع امسطح أج املباني،
الشركة،)التصليح ج نصب) (•
الفنية،) امع ال  ج  الطرق  أ يع 
إ 4) باإلضافة  الع ومية أج الخاصة،)
أج منشأة) أي ع ل  ج تشغيل  إنشاء)

متعلق بغرض الشركة،
•االستي2اس ج التصدير،

امع ال) لج يع  العام  •املقاجل 
أ يع) جضع  ج  الخاصة  أج  العامة 

املواصفات املتعلقة ب جال البناء،)
ج املصانع،) •إسارة أ يع الورش،)
عام) بشكل  ج  التجاري،) امصل  ج 
أ يع املؤسدات املتعلقة بامنشطة)
استغالل،) حيازة،) أخد،) املحدسة،)
براءات) ج  الع ليات  أ يع  نقل  ج 
امنشطة،) بهده  املتعلقة  االخت2اع 
املباشرة) غي2  أج  املباشرة  املشاركة  ج 
التي) الع ليات  أ يع  في  للشركة 
تداهم في تحقيق هدا الهدف أج أي)

غرض أخر مشابه.

الشركة) مداه ة  الع وم  •جعل4 

بكيفية مباشرة أج غي2 مباشرة في أي)

ع لية مالية)،)منقولة أج عقارية جفي)

كل مباسرة تجارية أج صناعية ي كن)

غي2) أج  مباشرة  بطريقة  ترتبط  أن 

أعاله) املذكورة  بامنشطة  مباشرة 

تن ية) عل4  تداعد  أن  إمكانها  في  أج 

الشركة.

(،22 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- (. الطابق امجل) الزرقطوني،) شارع 

22222)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الكتاني) الشريف  حدن  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الكتاني) الشريف  حدن  الديد 
زنقة قصر البديع حي) (، 2 عنوانه)ا))

الدالم)22222)الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الكتاني) الشريف  حدن  الديد 
زنقة قصر البديع حي) (، 2 عنوانه)ا))

الدالم)22222)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن29) 222)تحت رقم)33 724.
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شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

BOUHAYRAT AGALMAM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

22 شارع املتنبي الطابق االجل بني 
مالل 22 شارع املتنبي الطتبق االجل 

بني مالل، 23222، بني مالل املغرب

BOUHAYRAT AGALMAM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 42 زنقة 2 
حي الحدني,بني مالل - 23222 بني 

مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.672 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) أكتوبر) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
مذكر) ناسية  )ة)) الديد) تفويت 
252)حصة اأت اعية من أصل)252 
املصطفى) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

بل ان بتاريخ)26)أكتوبر) 222.
شاهي) مح د  )ة)) الديد) تفويت 
244)حصة اأت اعية من أصل)244 
املصطفى) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

بل ان بتاريخ)26)أكتوبر) 222.
شاهي) فاتحة  )ة)) الديد) تفويت 
472)حصة اأت اعية من أصل)472 
املصطفى) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

بل ان بتاريخ)26)أكتوبر) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)4 )سأن29)

 222)تحت رقم)262 .
  83I

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

AGALMAM BOIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

22 شارع املتنبي الطابق االجل بني 
مالل 22 شارع املتنبي الطتبق االجل 
بني مالل، 23222، بني مالل املغرب

AGALMAM BOIS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
الحداني زنقة اغبالة رقم 4 املحل 
رقم 82/ 2 بني مالل - 23222 بني 

مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  5 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) أكتوبر) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
مذكر) ناسية  )ة)) الديد) تفويت 
728)حصة اأت اعية من أصل)728 
املصطفى) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

بل ان بتاريخ)26)أكتوبر) 222.
شاهي) مح د  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (2.672
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  (2.672
أكتوبر) (26 بتاريخ) بل ان  املصطفى 

.222 
شاهي) فاتحة  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  ( .336
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .336
أكتوبر) (26 بتاريخ) بل ان  املصطفى 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)4 )سأن29)

 222)تحت رقم) 26 .
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مكتب الرياني لل حاسبة

STE PEINTREZK SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني لل حاسبة
شارع مح د ساجس رقم232 تطوان ، 

23242، تطوان املغرب
 STE PEINTREZK SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
كوليخيو انطي2ناسج زنقة 33 طريق 

الركايع الطابق امجل طنجة - 22222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PEINTREZK SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE FINITION
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
طريق) (33 زنقة) انطي2ناسج  كوليخيو 
الركايع الطابق امجل طنجة)-)22222 

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
222. )حصة) (: الديد مح د عال)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا)) عال  مح د  الديد 
 6 رقم) (23 النيل م ر) القلعة شارع 

املضيق.)23222)املضيق املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
حي) عنوانه)ا)) عال  مح د  الديد 
 6 رقم) (23 النيل م ر) القلعة شارع 

املضيق.)23222)املضيق املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)242224.
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FRINDS BUILDING 2

FRINDS BUILDING 2
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FRINDS BUILDING 2
 MOHAMMEDIA ، 28800،

mohammedia(MAROC
FRINDS BUILDING 2 شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الحرية  .رقم 224 الطابق 3 شقة 2 

املح دية املغرب - 22822 املح دية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22432

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 2 (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FRINDS BUILDING
تشييد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املباني الدكنية جغي2 الدكنية.
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الحرية) .رقم)224)الطابق)3)شقة)2 
22822)املح دية) (- املح دية املغرب)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: الح داجي) الحق  عبد  الديد 
222. )حصة بقي ة)22.222 )سرهم)

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الح داجي) الحق  عبد  الديد 
ملجدجب) مو�شى  سيدي  عنوانه)ا))
سيدي مو�شى بن عليدجار اللة ركراكة)

22822)املح دية املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الح داجي) الحق  عبد  الديد 
ملجدجب) مو�شى  سيدي  عنوانه)ا))
سيدي مو�شى بن عليدجار اللة ركراكة)

22822)املح دية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2823.
  86I

BT CONSEIL

HCD IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

HCD IMMO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي   زاجية 
بولفارس الزرقطوني شارع ابن بورياس 

الطابق 5 - 22222 الدار البيضاء 
الدار البيضاء.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227257
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) في) 2) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
رأس الها) مبلغ  (HCD IMMO
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اإلأت اعي) )زاجية بولفارس الزرقطوني)
 22222 (-(5 شارع ابن بورياس الطابق)
الدار البيضاء)الدار البيضاء)نتيجة ل)

:)بلوغ هدف الشركة.
زاجية) ج حدس مقر التصفية ب) )
بولفارس الزرقطوني شارع ابن بورياس)
البيضاء) الدار  (22222 (- (5 الطابق)

املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))لحدين بالس ج عنوانه)ا))
شقة) (6 الدجر) طفيل  ابن  شارع  ( 5
املغرب) البيضاء) الدار  (22222  2 

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
 )زاجية بولفارس الزرقطوني شارع ابن)

بورياس الطابق)5
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)727852.

  87I

أجمنيوم الريف

أومنيوم الريف
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

أجمنيوم الريف
رقم 27 زنقة 23 بلوك  2 أم الربيع ، 

54222، خنيفرة املغرب
أجمنيوم الريف شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

اإلساري تيغدالين - 54223 خنيفرة 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 325
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (22 7 نون29) (22 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 54223 (- تيغدالين) اإلساري  »الحي 
خنيفرة املغرب«)إ 4)»رقم)27)زنقة)23 
بلوك) 2)أم الربيع)-)54222)خنيفرة)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
22)سأن29) االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

 222)تحت رقم)428.
  88I

ملياء)الحي2ش

 SOCIETE INVESTISSEMENT
ALJID SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ملياء الحي2ش
رقم 4 تجزئة ع ار ، 24352، سيدي 

بنور املغرب
 SOCIETE INVESTISSEMENT

ALJID SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 224 
مج وعة 24 حي بام سيدي بنور 
سيدي بنور 24352 سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32 2
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 27 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  سأن29) 222)

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE INVESTISSEMENT

.ALJID SARL

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

DIVERS ET CONSTRUCTION

 JARDINAGE, GARDIENNAGE

.ET CONCIEGERIE

 224 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
بنور) سيدي  بام  حي  (24 مج وعة)
بنور) سيدي  (24352 بنور) سيدي 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

2.222.222 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: ابتدام) الخراب  الديدة 

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).

الديد عبد الرزاق لبداجي):)522 

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة الخراب ابتدام عنوانه)ا))

سيدي) ع ران  اجالس  الطالعة  سجار 

بنور)24352)سيدي بنور املغرب.
لبداجي) الرزاق  عبد  الديد 

بوح ام) الفيض  سجار  عنوانه)ا))
بنور) سيدي  (24352 بنور) سيدي 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة الخراب ابتدام عنوانه)ا))

سيدي) ع ران  اجالس  الطالعة  سجار 

بنور)24352)سيدي بنور املغرب
لبداجي) الرزاق  عبد  الديد 

بوح ام) الفيض  سجار  عنوانه)ا))
بنور) سيدي  (24352 بنور) سيدي 

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ) بنور  بديدي  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)4263.

  82I

FIDUC SIMPL SERVICE

BENJY TRANS INTER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

BENJY TRANS INTER شــــــــركـــــة
ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها: 22.222,22  سرهم
RC(N° 361189

مقرها :27 زنقة سبتة إقامة رامي 
الطابق 2 مكتب 8 الدار البيضاء

 25 ب قت�شى الج ع العام ليومه)
أكتوبر) 222)تقرر ما يلي):)

االله) عبد  بنظاهر  الديد  تعيين 
ك دي2 ثاني للشركة

القانون) من  ( 3 البند) تغيي2 
االسا�شي

تحيين القانون امسا�شي للشركة
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
سأن29) (23 يومه) بالبيضاء) التجارية 

 222)تحت رقم)823232

  22I

NJ BUSINESS

Nile SBOU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES(maroc

Nile(SBOU شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 س 
الطابق االجل شقة 3 قطعة ارضية 

رياض الزيتون - 32222 فاس 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4223 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)26)سأن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
قطعة) (3 س الطابق االجل شقة) (32«
 32222 (- الزيتون) رياض  ارضية 
»محل تجاري رقم) إ 4) فاس املغرب«)
222)قطعة ارضية املدتقبل حي) (،( 

املدي2ة)-)32222)فاس املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5722.
  2 I

NJ BUSINESS

GOOD INVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES(maroc

GOOD INVEST شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26  حي 

الوفاء شارع موالي رشيد طريق 
صفرج - 32222 فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4726 
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) سأن29) 222) (28 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) (522.222« إ 4) سرهم«)
أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5722.
  22I

cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

OMASIMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia

eddine

 résidence(al(andalus(av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

OMASIMMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

القصر الكبي2 سرب البقا ي رقم 26 - 

23242 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32622

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OMASIMMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- (26 القصر الكبي2 سرب البقا ي رقم)

23242)تطوان املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد بدنيا عبد اللطيف):)422 

حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

حصة) ( 22 (: الديد بدنيا مراس)

بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

 252 (: عث ان) الحداس  الديد 

حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).
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 252 (: سفيان) الحداس  الديد 

حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

اللطيف) عبد  بدنيا  الديد 

ا) (28 كنديدا العليا زنقه) عنوانه)ا))
رقم)2  22 23)الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا)) مراس  بدنيا  الديد 
  2 رقم) ( 8 زنقه) العليا  كنديدا 

22 23)الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا)) عث ان  الحداس  الديد 

رقم) 2  جاحد  زنقه  سبته  شارع 

تطوان) (23242 الثاني) املحنش 

املغرب.

الديد الحداس سفيان عنوانه)ا))
رقم) 2  زنقة) 2) الحاأب  شارع 

تطوان) (23242 الثاني) املحنش 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

اللطيف) عبد  بدنيا  الديد 

ا) (28 كنديدا العليا زنقه) عنوانه)ا))
رقم)2  22 23)الفنيدق املغرب

عنوانه)ا)) عث ان  الحداس  الديد 

رقم) 2  جاحد  زنقه  سبته  شارع 

املحنش الثاني)23242)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (32 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

 222)تحت رقم)7224.

  23I

مكتب التوثيق

 ECOLE L’UNION PRIVEE»»
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

مكتب التوثيق

 BOULEVARD 252

 ABDELMOUMEN IMM B

 4EME(ETAGE(N 13 CASA 250

 BOULEVARD ABDELMOUMEN

 IMM(B 4EME(ETAGE(N 13

CASA، 20400، الدار البيضاء 

املغرب

 ECOLE(L’UNION(PRIVEE   SARL 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 
البيضاء، 4 2 شارع بوركون - 
22253 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 88332
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) شتن29) 222) (32 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))سعيدة الواسي)
  42 حصة اأت اعية من أصل) (24
فاط ة) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

مديدش بتاريخ)4 )أكتوبر) 222.
تفويت الديد))ة))سعيدة الواسي)
  42 حصة اأت اعية من أصل) (23
حصة لفائدة الديد))ة))نجية الواسي)

بتاريخ)4 )أكتوبر) 222.
تفويت الديد))ة))سعيدة الواسي)
  42 حصة اأت اعية من أصل) (24
حصة لفائدة الديد))ة))مح د أالل)

الواسي بتاريخ)4 )أكتوبر) 222.
تفويت الديد))ة))سعيدة الواسي)
  42 حصة اأت اعية من أصل) (23
حصة لفائدة الديد))ة))جفاء)الواسي)

بتاريخ)4 )أكتوبر) 222.
تفويت الديد))ة))سعيدة الواسي)
  42 حصة اأت اعية من أصل) (23
الزهرة) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

الواسي بتاريخ)4 )أكتوبر) 222.
تفويت الديد))ة))سعيدة الواسي)
  42 حصة اأت اعية من أصل) (23
س ية) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

الواسي بتاريخ)4 )أكتوبر) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر) 222)تحت رقم)727455.
  24I

اىت انية الرشاس

أزير كالس
 AZUR(GLASS&gt;&gt; 

;SARL&gt;&gt
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

اىت انية الرشاس

53 شارع لحدن جيدار بن أدية 

الدار البيصاء ، 22 22، الدار 

البيصاء املغرب

 AZUR(GLASS&gt;&gt; أزير كالس

SARL&gt;&gt; شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

زنقة سلي ان أزمي رقم 27 حي 

املدتشفيات الدار البيضاء - 22422 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.278225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)ف29اير) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

حي) (27 رقم) أزمي  سلي ان  »زنقة 

املدتشفيات الدار البيضاء)-)22422 

»رقم) 4  إ 4) املغرب«) الدار البيضاء)

مقاطعة) بوركون  أاهي2  ابن  زنقة 

الدار) (22422 (- البيضاء) الدار  أنفا 

البيضاء)املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس) 222)تحت رقم)768328.

  25I

اىت انية الرشاس

COMEPAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

اىت انية الرشاس

53 شارع لحدن جيدار بن أدية 

الدار البيصاء ، 22 22، الدار 

البيصاء املغرب

COMEPAR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 

28 زنقة أميو حي أرسالن حي 

املح دي الدار البيضاء. - 22422 

الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.422 67

ب قت�شى قرار الشريك الوحيد)

املؤرخ في)22)ماي)2222)ت ت إضافة)

امنشطة التالية إ 4 نشاط الشركة)

الحا ي):

أ يع) جتوزيع  أستي2اس 

مدتحضرات تج يل ج نطافة الجدم)

جاالأهزة الطبية ج االسعافية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824483.

  26I

ائت انية سار املحتدب

ISOMED

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ائت انية سار املحتدب

22 زنقة ل29جير بوركون ، 22242، 

الدار البيضاء املغرب

ISOMED شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 43، زنقة 

أح د الناصري حي النخيل - 22222 

الدار البيضاء. املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 23857

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) أكتوبر) 222) (22 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  سرهم«) (3.222.222«

»3.222.222)سرهم«)إ 4)»6.222.222 

سرهم«)عن طريق):)إسماج احتياطي أج)

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)722332.

  27I
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الدالجي حدن

مدرسة الياسمين سيدي 
معروف

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

الدالجي حدن
5  شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2222، الدار البيضاء املغلرب
مدرسة الياس ين سيدي معرجف 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 62 
سيدي معرجف تجزئة لينا الدار 
البيضاء - 22 22 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

بنيحيى اح د ك دي2 جحيد
تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82352.
  28I

الدالجي حدن

مدرسة الياسمين الرباط
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

الدالجي حدن
5  شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2222، الدار البيضاء املغلرب
مدرسة الياس ين الرباط شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4 

مكرر زنقة العقعق جازيس املعاريف 
- 2 224 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
2 )سأن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

بنيحيى اح د ك دي2 جحيد

تبعا لوفاة املدي2.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823222.
  22I

NEOXIS CONSULTING

دشاموبيلر
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI

 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

سشاموبيلر شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
سيدي يحي تجزئة بن علي 

رقم2 جأدة - 62222 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (23
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

سشاموبيلر.
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستث ار)

العقاري.
(: االأت اعي) املقر  عنوان 
علي) بن  تجزئة  يحي  سيدي  طريق 
رقم2 جأدة)-)62222)جأدة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديد حوشالف سريس)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  222 (: سريس) حوشالف  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد حوشالف سريس عنوانه)ا))

رقم2   علي  بن  تجزئة  الزيتون  حي 

62222)جأدة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد حوشالف سريس عنوانه)ا))

رقم2   علي  بن  تجزئة  الزيتون  حي 

62222)جأدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) ( 7 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم) 325.

 222I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

VERKORS IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc

VERKORS IMMOBILIER شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

سنت2ال بارك ، ع ارة A ، الطابق 

الداسس رقم 43 املح دية - 2 288 

املح دية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28252

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  سرهم«) (2.222.222«

 3.222.222« إ 4) سرهم«) ( 22.222«

حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)  26.

 22 I

fiduciairehakimi

أ توليي شراز للخياطة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciairehakimi

84.شارع مح د الخامس ع ارة 

قي�شي رقم 6 ، 62222، جأدة 

املغرب

أ توليي شراز للخياطة شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 25 تجزئة 

شباب شقة 8  طابق 3 - 62222 

جأدة اامغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22222

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) ماي) 222) (22 في) املؤرخ 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

الشريك الوحيد أ توليي شراز للخياطة)

مبلغ رأس الها)52.222)سرهم جعنوان)

شباب) تجزئة  (25 اإلأت اعي) مقرها 

جأدة) (62222 (- (3 طابق) ( 8 شقة)

اامغرب نتيجة ل):)حت مدبق.

ج حدس مقر التصفية ب)25)تجزئة)

 62222 (- (3 طابق) ( 8 شقة) شباب 

جأدة اامغرب.)

ج عين:

ج) فايزة  بطيوي  الديد)ة))

شقة) شباب  تجزئة  (25 عنوانه)ا))

اامغرب) جأدة  (62222  3 طابق) ( 8

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)2322.

 222I

bemultico(بي ولتيكو

CONYSER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

bemultico بي ولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

CONYSER شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : كراج في 

الرقم 422 تجزئة املنزه 2 بوفكران - 

5222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3 5 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) ( 6 املؤرخ في)

مدؤجلية) ذات  شركة  (CONYSER

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  (222.222 رأس الها)

الرقم) في  كراج  اإلأت اعي  مقرها 

422)تجزئة املنزه)2)بوفكران)-)5222 

مكناس املغرب نتيجة لعدم تحقيق)

هدف ااشركة.

ج عين:

الديد)ة))علي بابغف ج عنوانه)ا))

بوفكران) (2 املنزه) تجزئة  (422 الرقم)

)ة)) ك صفي) املغرب  مكناس  (5222

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

جفي كراج في) نون29) 222) ( 6 بتاريخ)

(- 2)بوفكران) 422)تجزئة املنزه) الرقم)

52222)مكناس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 7 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم) 547.

 223I

ABA GESTION SARLAU

CHARAF OPTIC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
CHARAF OPTIC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 472 شارع 

كوماندج إسريس الحارتي - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 24375
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2 )سأن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»472)شارع كوماندج إسريس الحارتي)
إ 4) املغرب«) الدار البيضاء) (22222 (-
ب3  (22 زنقة إبن بطوطة رقم) (58«
البيضاء) الدار  (22222 (- (2 الطابق)

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824876.
 224I

ايطال كونداي

L›ETEND›ART
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطال كونداي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراجي ، 5252 ، سيدي عالل 
املغرب

L›ETEND›ART شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 شارع 

االمي2 سيدي مح د حي الرشاس 
القرية سال - 32    سال املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35 55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.L’ETEND’ART

قطاع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النديج لل البس)-)اسي2اس جتصدير).

24)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)

االمي2 سيدي مح د حي الرشاس القرية)

سال)-)32   )سال املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الحكيم) عبد  سرحان  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الحكيم) عبد  سرحان  الديد 

مزياتة) زنقة  مكرر  ( 2 عنوانه)ا))

الرباط) ( 2 72 الرباط) الدوي�شي 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الحكيم) عبد  سرحان  الديد 

مزياتة) زنقة  مكرر  ( 2 عنوانه)ا))

الرباط) ( 2 72 الرباط) الدوي�شي 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) بدال  االبتدائية 

 222)تحت رقم)37264.

 225I

فيد بيدت كونديلتين

SOCIETE HBB CONEQ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين
حي الدعاسة شارع موالي اس اعيل 
زنقة بركان رقم  2 الطابق االجل ، 

72222، العيون املغرب
SOCIETE HBB CONEQ شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
االساري شارع الد اجة رقم 32 

الشقة   العيون الحي االساري شارع 
الد اجة رقم 32 الشقة   العيون 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32447
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 4
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE HBB CONEQ
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
الحي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 32 رقم) الد اجة  شارع  االساري 
العيون الحي االساري شارع) الشقة) )
العيون) الشقة) ) (32 رقم) الد اجة 

72222)العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
مبلغ رأس ال الشركة:)3.222.222 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد حم ملين بوصولة):)8.222  

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  2.222 (: الديد البشي2 بوصولة)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
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الديد حم ملين بوصولة عنوانه)ا))
 72222 42 7)رقم) حي الدعاسة زنقة)

العيون املغرب.
الديد البشي2 بوصولة عنوانه)ا))
ع ارة) الد اجة  زنقة  االساري  الحي 
رقم)32)شقة رقم) 2 72222)الغيون)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد حم ملين بوصولة عنوانه)ا))
 72222 42 7)رقم) حي الدعاسة زنقة)

العيون املغرب
الديد البشي2 بوصولة عنوانه)ا))
ع ارة) الد اجة  زنقة  االساري  الحي 
رقم)32)شقة رقم) 2 72222)العيون)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3856.
 226I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

STE DIARPRO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 52
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

STE DIARPRO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 6  شارع 
الجيش امللكي زنقة أيال ي العريبي 
الطابق الثامن رقم 8  - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525353

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DIARPRO
انعاش) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري
*استي2اس ج تصدير.

6 )شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
العريبي) أيال ي  زنقة  امللكي  الجيش 
الطابق الثامن رقم)8 )-)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: القا�شي) ايت  العربي  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
القا�شي) ايت  العربي  الديد 
حي) البطحاء) زنقة  (22 عنوانه)ا))

الرياض)26222)برشيد املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
القا�شي) ايت  العربي  الديد 
حي) البطحاء) زنقة  (22 عنوانه)ا))

الرياض)26222)برشيد املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)42872.
 227I

فيد بيدت كونديلتين

ELM PROJETS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين
حي الدعاسة شارع موالي اس اعيل 
زنقة بركان رقم  2 الطابق االجل ، 

72222، العيون املغرب
 ELM PROJETS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الخي2 رقم 44  شارع الد ارة زنقة 

2  - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 32327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 7

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 ELM (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. PROJETS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

شارع الد ارة زنقة) ( 44 الخي2 رقم)

2 )-)72222)العيون املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)2.222.222 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة مح وسة لكدا ي):)22.222 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة مح وسة لكدا ي عنوانه)ا))
 82222 زنقة)    املوحدين) 2) حي 

كل يم املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة مح وسة لكدا ي عنوانه)ا))
 82222 زنقة)    املوحدين) 2) حي 

كل يم املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3755.

 228I

KOFFIEKOEK

KOFFIEKOEK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KOFFIEKOEK

طنجة ، 22222، طنجة املغرب

koffiekoek شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الجي2اري 

  قطعة  4 ب زنقة الجيال ي بن 

لخضر رقم 2 - 22222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.koffiekoek

مخ9زة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جت وين الحفالت.
:)الجي2اري) عنوان املقر االأت اعي)

بن) الجيال ي  زنقة  ب  قطعة) 4) ( 

لخضر رقم)2)-)22222)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: بوعزة) مصطفى  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مصطفى بوعزة عنوانه)ا))

طنجة)22222)طنجة املغرب.
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جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مصطفى بوعزة عنوانه)ا))
طنجة)22222)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 24886.
 222I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE ALBAHAE FERRAILLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE ALBAHAE FERRAILLE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 3 بلوك 
H ظهر ملحلة جأدة - 62222 جأدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3223 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
26)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ) (STE ALBAHAE FERRAILLE
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
H)ظهر) بلوك) (3 5 مقرها اإلأت اعي)
جأدة املغرب) (62222 (- ملحلة جأدة)
الهدف) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

االأت اعي للشركة.
 3 5 ب) التصفية  مقر  حدس  ج 
 62222 (- ظهر ملحلة جأدة) (H بلوك)

جأدة املغرب.)
ج عين:

ج) بوقنطار  مصطفى  الديد)ة))
حي املح دي حي الحدني) عنوانه)ا))
62222)جأدة) 32)جأدة) 3)رقم) زنقة)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4326.

 2 2I

cerecof

املقدم فورماسيون
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir(maroc
املقدم فورماسيون شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 53 
شارع عبدهللا كنون حي الدالم 

اكاسير - 82222 اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42832

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
املقدم) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

فورماسيون.
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التكوين.)االستشارات االسارية.).
رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
شارع عبدهللا كنون حي الدالم) (53

اكاسير)-)82222)اكاسير املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: املقدم) ناسية  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املقدم  ناسية  الديدة 
مدعوس) شارع  ( 2 شقة) (8 رقم)
اكاسير) (82222 الوفقاجي حي الدالم)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) املقدم  ناسية  الديدة 
مدعوس) شارع  ( 2 شقة) (8 رقم)
اكاسير) (82222 الوفقاجي حي الدالم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27628 .
 2  I

ROOM MANAGEMENT

او بامليي ايفنت
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ROOM MANAGEMENT
 IMM 149 AV(LALLA(YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA
MAROC

اج بامليي ايفنت شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 
حاسة سيدي حجاج جاس حصار تيط 
مليل - 22672 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (24
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)اج بامليي)

ايفنت).
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجارية) معارض  شكل  في  نشاطات 
توزيع) جحفل  جحفالت  جمؤت رات 

االتفاقيات) جتوقيع  الجوائز 

،اأت اعات جندجات.

*)تنظيم الفعاليات تحت املظالت)

جتج يع الهياكل حدب املشاريع عل4)

مداحة جاسعة جكبي2ة ب ا يكفي.

مشاريع) جتنفيذ  تخطيط  (*

امحداث ج النشاطات بوظائف كاملة.

الخضراء) املدطحات  تن ية  (*

باعاسة زرع النخيل.

أ يع الع ليات) (، جبشكل عام) (*

املالية جالتجارية جاملنقولة جالعقارية)

جالخدمية املتعلقة بشكل مباشر أج)

غي2 مباشر بامشياء)املذكورة أعاله أج)

التي قد تدهل تن يتها..

عنوان املقر االأت اعي):)سجار اجالس)

حاسة سيدي حجاج جاس حصار تيط)

مليل)-)22672)الدار البيضاء)املغرب).

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: العزيز) عبد  لحلو  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

522)حصة) (: الديدة لحلو اي ان)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد لحلو عبد العزيز عنوانه)ا))

جاس) حجاج  سيدي  حاسة  اجالس  سجار 

البيضاء) الدار  مليل  تيط  حصار 

22672)الدار البيضاء)املغرب).

الديدة لحلو اي ان عنوانه)ا))ن ر)

22)ابو الوقت بوركون)22252)الدار)

البيضاء)املغرب).

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد لحلو عبد العزيز عنوانه)ا))

جاس) حجاج  سيدي  حاسة  اجالس  سجار 

الدار) (22672 مليل) تيط  حصار 

البيضاء)املغرب)

الديدة لحلو اي ان عنوانه)ا))ن ر)

22)ابو الوقت بوركون)22252)الدار)

البيضاء)املغرب).
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824648.

 2 2I

AMJAD ANOUAR

MORAFMIOKA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

MORAFMIOKA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بئ2انزران مركب اسم رقم 87 - 

4222  سيدي سلي ان املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 45

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  سرهم«) (2.222.222«

»2.222.222)سرهم«)إ 4)»4.222.222 

حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بديدي سلي ان بتاريخ)7  

سأن29) 222)تحت رقم)354.

 2 3I

fiduciaire(trascof

BY THE WAY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fiduciaire(trascof

 tarik(bnou(ziad(residence 2 

 1 qh(casablanca ، 20100،

casablanca(maroc

 BY THE WAY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2   شارع 
عبد املومن الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.328857

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) ( 5 املؤرخ في)
 BY شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
 622.222 مبلغ رأس الها) (THE WAY
   2 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي)
(- البيضاء) الدار  املومن  عبد  شارع 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22222

ل):)أائحة كورجنا باملغرب).
ج حدس مقر التصفية ب)2  )شارع)
 22222 (- عبد املومن الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

ج) بنجلون  ملياء) الديد)ة))
عين) (2 ح رية) مج ع  ( 5 عنوانه)ا))
الدئاب)22222)الدار البيضاء)املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
2  )شارع عبد املومن الدار البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824222.
 2 4I

cerecof

داونز كافي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir(maroc
ساجنز كافي شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2   
مكرر بلوك 6 حي بندركاج - 82222 

اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

42822

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

ساجنز) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

كافي.

قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شاي.)مطعم.)تنطيم االحدات.

عنوان املقر االأت اعي):)رقم)2   

 82222 (- 6)حي بندركاج) مكرر بلوك)

اكاسير املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: يوسف) اشبان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوسف  اشبان  الديد 

 82222 بندركاج) رقم)   ) (6 بلوك)

اكاسير املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) يوسف  اشبان  الديد 

 82222 بندركاج) رقم)   ) (6 بلوك)

اكاسير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

 222)تحت رقم)27686 .

 2 5I

AFCS(INDUSTRIE(SARL-AU

AFCS INDUSTRIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFCS(INDUSTRIE(SARL-AU
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
 ،3 EME(ETAGE(N° 20 ، 90000

طنجة املغرب
AFCS INDUSTRIE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME(ETAGE(N° 20 - 90000
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 AFCS (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.INDUSTRIE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
-مرافقة,تكوين),استشارات جخدمات)

إسارة الشركات..
(: االأت اعي) املقر  عنوان 
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3
EME(ETAGE(N°(20(-(90000)طنجة)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
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  .222 (: مكرم) سهام  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مكرم  سهام  الديدة 

شارع) الف3) ع ارة  االسارسة  اقامة 

سيدي) شقة) ) الدو�شي  الحدين 

مومن)22422)البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مكرم  سهام  الديدة 

شارع) الف3) ع ارة  االسارسة  اقامة 

سيدي) شقة) ) الدو�شي  الحدين 

مومن)22422)البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)242258.

 2 6I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

LES RELAIS DE TAHLA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية الدعوسية – رقم 

الع ارة -20 الطابق امجل رقم 5 ، 

32222، فاس مغرب

LES RELAIS DE TAHLA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي باب 

اللوطة ظهر الحلحال تاهلة 24 تازة - 

35322 تاهلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2 7

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2222 سأن29) ( 4 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

 STEPHANE )ة)) الديد) تفويت 

 PATRICE PIERRE POUTZ 684

 684 أصل) من  اأت اعية  حصة 

 ELISABETH((حصة لفائدة الديد))ة

  4 بتاريخ) (ALAUX ROSEMONDE

سأن29)2222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)627.

 2 7I

أ ال الصدقي محاسب معت د

شركة صطاكو

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

أ ال الصدقي محاسب معت د

شارع ابن سيناء رقم 86 الخ يدات 

، 5222 ، الخ يدات املغرب

شركة صطاكو شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 

تجزئة الرياض رقم 36 - 5222  

الخ يدات املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27743

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) نون29) 222) (24 املؤرخ في)

شركة صطاكو شركة ذات املدؤجلية)

  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

  5222 (- (36 رقم) الرياض  تجزئة 

الحل) ل  نتيجة  املغرب  الخ يدات 

املبكر.

ج عين:

ج) زعيكور  ياسين  الديد)ة))

  5222 صحراجة   حي  عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  الخ يدات 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

تجزئة) جفي  نون29) 222) (24 بتاريخ)

الرياض رقم)36)-)5222 )الخ يدات)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتاريخ) بالخ يدات  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)376 .

 2 8I

sofoget

ESSRIFI FRERES JUNIOR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ESSRIFI FRERES JUNIOR شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 
22  شارع موالي عبد العزيز إقامة 
ندى 8 مكتب 3 4222  القنيطرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) غشت) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))اسامة الدريفي)
 222 حصة اأت اعية من أصل) (52
مح د علي) )ة)) حصة لفائدة الديد)

الدريفي بتاريخ)22)غشت) 222.
فارجق) مح د  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  (52 الدريفي)
)ة)) حصة لفائدة الديد) (222 أصل)
مح د علي الدريفي بتاريخ)22)غشت)

.222 
ع ر) امي2  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  (52 الدريفي)
)ة)) حصة لفائدة الديد) (222 أصل)
مح د علي الدريفي بتاريخ)22)غشت)

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)5 )نون29)

 222)تحت رقم)2 822.
 2 2I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE EL-FARSSYA SECURITE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

72222، الد ارة املغرب

 STE(EL-FARSSYA(SECURITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

22 بلوك ب الرقم 26 مكرر الد ارة 

- 72222 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (2222 يونيو) ( 5

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.EL-FARSSYA(SECURITE

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمن جالحراسة.

حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مكرر) (26 بلوك ب الرقم) (22 الدالم)

الد ارة)-)72222)الد ارة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الباس) الصالح  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الباس  الصالح  الديد 
 56 زنقة جاس سرعة حي الوحدة الرقم)

72222)الد ارة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الباس  الصالح  الديد 
 56 زنقة جاس سرعة حي الوحدة الرقم)

72222)الد ارة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد ارة بتاريخ)5 )يوليوز)

2222)تحت رقم)28/2222 .

 222I
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sofoget

ESSRIFI FRERES JUNIOR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ESSRIFI FRERES JUNIOR شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 
22  شارع موالي عبد العزيز إقامة 
ندى 8 مكتب 3 4222  القنيطرة 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)غشت) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
عبد) موالي  شارع  ( 22 القنيطرة) («
العزيز إقامة ندى)8)مكتب)3 4222  
القنيطرة) (« إ 4) املغرب«) القنيطرة 
زنقة شالة ج غاندي إقامة بن ع ر2  
7)مكتب)8 4222 )القنيطرة املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)5 )نون29)

 222)تحت رقم)2 822.
 22 I

VITRAGE PLUS

VITRAGE PLUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

VITRAGE PLUS
رقم  2  املنطقة الصناعية 

املدارمراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

VITRAGE PLUS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  2  
الحي الصناعي املدار - 42222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8725 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2222 غشت) في) 3) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))مح د الزجاجي)

أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
222. )حصة لفائدة الديد))ة))ربيعة)

اقوساس بتاريخ) 3)غشت)2222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوبر) ( 5 التجارية ب راكش بتاريخ)

2222)تحت رقم)7 63  .

 222I

AFRODITA

 MADERERA BAHIA DE

TANGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 MADERERA BAHIA DE TANGER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطفة 

الصناعية - طريق تطوان م ر   

تجزئة 22 - 22222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2242 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

ت ت) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

تفويت الديد))ة))كرجس كوميس)

حصة اأت اعية من) (2.375 خو�شي)

أصل)2.375)حصة لفائدة الديد))ة))

22)شتن29) S.L)بتاريخ) فيا سلطالنتيكو)

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248225.

 223I

AFRODITA

 MADERERA BAHIA DE
TANGER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

خفض رأس ال الشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 MADERERA BAHIA DE TANGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطفة 
الصناعية - طريق تطوان م ر   
تجزئة 22 - 22222 طنجة املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2242 
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم) نون29) 222) (25 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  خفض 
أي) سرهم«) (42.522.222« قدره)
إ 4) سرهم«) (46.522.222« من)
(: طريق) عن  سرهم«) (4.222.222«

تخفيض عدس امسهم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248225.
 224I

sofoget

ESSRIFI FRERES JUNIOR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ESSRIFI FRERES JUNIOR شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي القنيطرة 
22  شارع موالي عبد العزيز إقامة 
ندى 8 مكتب 3 4222  القنيطرة 

املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.48225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تغيي2) 22)غشت) 222) املؤرخ في)

»استشارات) من) الشركة  نشاط 

تديي2

)تجارة«)إ 4)»اشغال النجارة«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)5 )نون29)

 222)تحت رقم)2 822.

 225I

FLASH ECONOMIE

DISTRIBUTION JOUDI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DISTRIBUTION JOUDI

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلأت اعي: 23 زنقة ايت 

اجرير شارع موالي يوسف - الدار 

البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 5322

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) غشت) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد

الشركة:) تد ية  (

 DISTRIBUTION JOUDI

استي2اس) بإيجاز:) الشركة  غرض 

-تصدير)-التجارة
زنقة) (23 املقر االأت اعي:) عنوان 

ايت اجرير شارع موالي يوسف)-)الدار)

البيضاء

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة:)22)سنة

)مبلغ رأس ال الشركة):)22.222  

سرهم،)مقدم كالتا ي):
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 ABDUL SALAM JOUDI الديد)
222 )حصة

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جمواطن مدي2ي الشركة الديد
 ABDUL SALAM JOUDI 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن29) 222)تحت رقم)22 722
 226I

omnium(management

ART- ACCESSOIRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium(management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
ART- ACCESSOIRE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 4 
اقامة ب - أ-10 تجزئة مرزقة عين 
الد ن فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
623 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) يوليوز) 222) ( 4
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ART- (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.ACCESSOIRE
-تاأر في) (: غرض الشركة بإيجاز)
-اصالح) النقالة.) الهواتف  ج  االالت 
ج) -االستي2اس  النقالة.) الهواتف 

التصدير.
 4 متجر) (: عنوان املقر االأت اعي)
تجزئة مرزقة عين) أ-10) (- اقامة ب)

الد ن فاس)-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد مح د فالح):)222. )حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مح د فالح عنوانه)ا))فيال)
فاس) (2 الزهور) البداتين  تجزئة  (6

32222)فاس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د فالح عنوانه)ا))فيال)
فاس) (2 الزهور) البداتين  تجزئة  (6

32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) بتاريخ) 3) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)2 32.
 227I

STE(FID-EST(CONSEIL(ET(NEGOCE(SARL/AU

 SOCIETE BOUZEMIT
MULTISERVICES SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

 STE(FID-EST(CONSEIL(ET
NEGOCE SARL/AU

حي ع ر البولي�شي زنقة ا 2 رقم 32 ، 
62222، جأدة املغرب

 SOCIETE BOUZEMIT
MULTISERVICES SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
أكارطا رقم26 جأدة - 62222 

جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.342 7

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) شتن29) 222) في) 2) املؤرخ 
املدؤجلية) ذات  شركة  حل 
 SOCIETE BOUZEMIT املحدجسة)
مبلغ) (MULTISERVICES SARL
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي زنقة أكارطا رقم26 
62222)جأدة املغرب نتيجة) (- جأدة)
:)نتيجة لزياسة الخدائر جالعجز في) ل)

االست رار.....
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
6222)جأدة) (- أكارطا رقم26)جأدة)

املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))ع اس بوزمت جعنوانه)ا))
 48 رقم) املنصور  يعقوب  شارع 
)ة)) ك صفي) املغرب  جأدة  (62222

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (22 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)3756 .
 228I

FIGENOUV

ARIBAT MADANI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 6  شقة 3 سيور 

الدالم ، 52252، مكناس املغرب
ARIBAT MADANI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 367 
جلجت املراني تواركة - 52272 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.252 5

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) غشت) 222) (32 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
مليكة الدهبي) )ة)) تفويت الديد)
687)حصة اأت اعية من أصل)752 
يوسف) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

عريبات بتاريخ)32)غشت) 222.
مليكة الدهبي) )ة)) تفويت الديد)
 752 حصة اأت اعية من أصل) (3 
عبد الغني) )ة)) حصة لفائدة الديد)

عريبات بتاريخ)32)غشت) 222.

مليكة الدهبي) )ة)) تفويت الديد)
 752 حصة اأت اعية من أصل) (32
سعيد) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

عريبات بتاريخ)32)غشت) 222.
هاأر عريبات) )ة)) تفويت الديد)
656)حصة اأت اعية من أصل)656 
عبد الغني) )ة)) حصة لفائدة الديد)

عريبات بتاريخ)32)غشت) 222.
بشرى عريبات) )ة)) تفويت الديد)
أصل) من  اأت اعية  حصة  (656
656)حصة لفائدة الديد))ة))سعيد)

عريبات بتاريخ)32)غشت) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوبر) (26 التجارية ب كناس بتاريخ)

 222)تحت رقم)4422.
 222I

CAGECO

EHSANTIAL PRODUITS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAGECO
22 شارع مح د الداسس ع ارة ف2 
الرقم 2  الدار البيضاء ، 22522، 

الدارالبيضاء املغرب
EHSANTIAL PRODUITS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 
التقدم الع ارة 2-7  الطابق 2 

سيدي ال29نو�شي - 22622 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.327287
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) املؤرخ في) 2)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 EHSANTIAL الوحيد) الشريك 
رأس الها) مبلغ  (PRODUITS
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
الع ارة) التقدم  اإلأت اعي مج وعة 
(- ال29نو�شي) سيدي  (2 الطابق) (2-17
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22622

ل):)أزمة إقتصاسية.
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ج حدس مقر التصفية ب مج وعة)

 2 الطابق) (2-17 الع ارة) التقدم 

الدار) (22622 (- ال29نو�شي) سيدي 

البيضاء)املغرب.)

ج عين:

ج) سوسة  بن  إحدان  الديد)ة))

62)شارع موالي اس اعيل) عنوانه)ا))

22)ص) 3)شقة الف) سرج الف طابق)

املغرب) البيضاء) الدار  (22323 س)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)7 8223.

 232I

ابحار للبحث ج التطوير

دلتا برو مناتجمنت بريفي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ابحار للبحث ج التطوير
رقم 35 حي البهجة ، 23 42، 

مراكش املغرب

سلتا برج مناتج نت بريفي شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

سيدي امبارك رقم 247 مراكش - 

32 42 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22862

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)سلتا برج)

مناتج نت بريفي.

-)مدرسة) (: غرض الشركة بإيجاز)
خاصة للتكوين املنهي

-)التكوين املدت ر
املصاحبة) ج  الدعم  ج  التوأيه  (-

املدرسية.
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- مراكش) (247 رقم) امبارك  سيدي 

32 42)مراكش املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد الخاضري عبد الحق):)522 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
 522 (: مح د) الضويف  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الحق) عبد  الخاضري  الديد 
عنوانه)ا))حي البهجة رقم)35 32 42 

مراكش املغرب.
الديد الضويف مح د عنوانه)ا))
تحناجت) (325 رقم) القي2اجان  تجزئة 

الحوز)42222)تاحناجت املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الحق) عبد  الخاضري  الديد 
عنوانه)ا))رقم)35)حي البهجة مراكش)

32 42)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (23 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32324 .
 23 I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

GSM INDUSTRIA
إعالن متعدس القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاجية شارع أبي أرير الط29ي 

جزنقة عبد الرح ان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

2 ، 22222، طنجة املغرب
 GSM INDUSTRIA

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، الجزء 
24ب، القطعة 24أ2، الطابق 

الثاني، املكتب رقم 25أ - - طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 22545
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )نون29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
مقرها الحا ي الكائن بطنجة،)املنطقة)
الجزء) بوخالف،) للتصدير  الحرة 
24ب،)القطعة)24أ2،)الطابق الثاني،)
الجديد) مقرها  إ 4  25أ  رقم) املكتب 
الحرة) املنطقة  بطنجة،) الكائن 
24ب،) الجزء) بوخالف،) للتصدير 
القطعة)24أ2،)الطابق امجل،)املكتب)

رقم)3 س.
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تجديد ثقة تديي2 الشركة في) مايلي:)
املدي2ة الشريكة الديدة يانا فوزبرانا)
جاملدي2 الغي2 شريك الديد نبيل بن)
 GSM (« لشركة) سطالجي  افريحة 
ملدة) جذلك  (،» (INDUSTRIA SARL
تلزم الشركة في أ يع) غي2 محدجسة.)
املدي2ين) أحد  بتوقيع  معامالتها 
الديدة يانا فوزبرانا أج الديد نبيل)

بن افريحة سطالجي.
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين جإعاسة صياغة القانون)
مج وع) ليش ل  للشركة  امسا�شي 

التغيي2ات الجديدة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
تحيين جإعاسة صياغة النظام) مايلي:)

امسا�شي بالكامل
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 24882.

 232I

AFRODITA

 SOCIETE ABERCHAN DE
 TRANSPORT NATIONAL ET

 INTERNATIONAL
par abréviation SATRANI 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE ABERCHAN DE
 TRANSPORT NATIONAL
 ET(INTERNATIONAL , par

abréviation (SATRANI) شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 88 شارع 
يوسف بن تاشفين الطابق 2 رقم 

3 - 22222 طنجة املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.467 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
تناتو) مدي2 أديد للشركة الديد)ة))

شرقي بشرى ك دي2 آخر
تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم) 24827.

 233I

الجعفري ياسين

ESTRELLA EVENTS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجعفري ياسين
قطاع 5، إقامة العدل، شقة 4، حي 

الرياض ، 22222، الرباط املغرب
 ESTRELLA EVENTS SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
 ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
تارجسانت، مج ع ابراج طنجة، 

بلوك 6، مكتب 3  مكرر - 22222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2327

 28 في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يوليوز) 222)
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ESTRELLA EVENTS SARL AU
جكالة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أحداث)؛
-)االستي2اس جالتصدير بشكل عام..

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
تارجسانت،)مج ع ابراج طنجة،)بلوك)
22222)طنجة) (- 3 )مكرر) 6،)مكتب)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد أنس بوراي�شي):)22 )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوراي�شي  أنس  الديد 
حي ماربيل اقامة ماربيل بلوك)3)رقم)

3  22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ازماط  املهدي  الديد 
سعيد) اجالس  حي  الوحدة  تجزئة 

34222)تاجنات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ( 8 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)7422.
 234I

كافجيد

MOUSSAAB DENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد

قفل التصفية

كافجيد

86 زنقة 65  مج وعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

MOUSSAAB DENT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 2  زنقة 

الشرارسة الطابق الدفلي بوركون - 

22253 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36225 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

ذات) شركة  (MOUSSAAB DENT

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

  22.222 رأس الها) مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

الدفلي) الطابق  الشرارسة  زنقة  ( 2

البيضاء) الدار  (22253 (- بوركون)

املغرب نتيجة لألزمة االقتصاسية.

ج عين:

الديد)ة))مصعب كايم ج عنوانه)ا))

زنقة)4)رقم)3 )طابق) )تجزئة املدي2ة)

الدار) (22222 االلفة) الحدنية 

البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

زنقة) ( 2 جفي) نون29) 222) (22 بتاريخ)

(- الطابق الدفلي بوركون) الشرارسة 

22253)الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823762.

 235I

TEMESNA SARL

 BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES FAROUK

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 BUREAU D›ETUDES

 TECHNIQUES FAROUK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي نجزئة 

لكنانط رقم 55 سطات - 26222 
سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 BUREAU D’ETUDES (:

.TECHNIQUES FAROUK
 BUREAU(:(غرض الشركة بإيجاز

.D’ETUDES GENIE CIVIL
نجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 26222 (- سطات) (55 رقم) لكنانط 

سطات املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد معاذ فارجق):)222 )بقي ة)

22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فارجق  معاذ  الديد 
تجزئة ك ال)2)بلوك سين رقم)228  

26222)سطات املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) فارجق  معاذ  الديد 
تجزئة ك ال)2)بلوك سين رقم)228  

26222)سطات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
28)سأن29) االبتدائية بدطات بتاريخ)

 222)تحت رقم) 2/222 4 .

 236I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

MORWEIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاجية شارع أبي أرير الط29ي 

جزنقة عبد الرح ان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

2 ، 22222، طنجة املغرب
MORWEIS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي اس اعيل، 8 إقامة جليلي، 
بلوك ب، الطابق امر�شي، املحل رقم 

7  - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MORWEIS
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اآلالت جاملعدات الصناعية.
املراأعة،) الهندسية،) الدراسات 
جالصناعة) التص يم  االستشارات،)

امليكانيكية..
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
جليلي،) إقامة  (8 اس اعيل،) موالي 
بلوك ب،)الطابق امر�شي،)املحل رقم)

7 )-)22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد عبد املو 4 بن مبارك):)22  

حصة بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
مبارك) بن  املو 4  عبد  الديد 
اس اعيل) موالي  شارع  عنوانه)ا))

22222)طنجة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
مبارك) بن  املو 4  عبد  الديد 
اس اعيل) موالي  شارع  عنوانه)ا))

22222)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248222.
 237I

CAFIGEC

AROMA CONCEPT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 AROMA CONCEPT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 

مرس الدلطان الشقة 3 الطابق   - 

22 22 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AROMA CONCEPT

غرض الشركة بإيجاز):)-)سيكورات)
زهور متنوعة

-)تاأر.
زنقة) (26 (: عنوان املقر االأت اعي)

مرس الدلطان الشقة)3)الطابق) )-)

22 22)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

سرأيفنا) كراهينا  ماريا  الديدة 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

سرأيفنا) كراهينا  ماريا  الديدة 

عنوانه)ا))2 2)شارع عبد املومن سرج)

الدار) (22 22  6 5)شقة) 5)طابق) ج)

البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

سرأيفنا) كراهينا  ماريا  الديدة 

عنوانه)ا))2 2)شارع عبد املومن سرج)

الدار) (22 22  6 5)شقة) 5)طابق) ج)

البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823558.

 238I

ESPACE COMPETENCES SARL

GUIR SH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القي2اجان، ع ارة 23 ، شقة 
 BOITE(POSTAL : .22، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب
GUIR SH شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

أح د الهيبة، حي القدس، رقم 25 
مكرر، العيون - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (28
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 GUIR (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

. SH
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 25 رقم) حي القدس،) الهيبة،) أح د 
العيون) (72222 (- العيون) مكرر،)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الديدة فاط ة اتياطرج)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة فاط ة اتياطرج عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة فاط ة اتياطرج عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) بتاريخ) 2) بالعيون  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 3325/222.

 232I

FIFCOM

VAL FLEURI CHANGE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

FIFCOM

 BD EL HRAOUINE BLOC G  27

 CITE(DJEMAA(CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA(MAROC

VAL FLEURI CHANGE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

تيتيان رقم 47 فال فلوري املعاريف 

- 22322 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.44 225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) (26 املؤرخ في)

مدي2 أديد للشركة الديد)ة))زهران)

مح د ك دي2 جحيد

تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823632.

 242I
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FIFCOM

NOHA SHOES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIFCOM
 BD EL HRAOUINE BLOC G  27
 CITE(DJEMAA(CASABLANCA ،
20450، CASABLANCA(MAROC

NOHA SHOES شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 6  

رقم 5 سيدي برنو�شي - 22622 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2823 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (22 2 نون29) املؤرخ في) 2)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 NOHA SHOES الوحيد) الشريك 
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
  6 بلوك) اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 22622 (- برنو�شي) سيدي  (5 رقم)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)نظرا)
امنسجة) قطاع  يعرفها  التي  لألزمة 

جاملبدة بالعالم
املواس) جغالء) العاملة  اليد  -أزمة 

امجلية
ج حدس مقر التصفية ب بلوك)6  
رقم)5)سيدي برنو�شي)-)22622)الدار)

البيضاء)املغرب.)
ج عين:

الشفاجي) ناسية  الديد)ة))
 SIDI MOUMEN عنوانه)ا)) ج 
 JDID GROUPE 2 RUE 6
 N°86 CASABLANCA 22422
ك صفي) (CASABLANCA MAROC

)ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

بلوك)6 )رقم)5)سيدي برنو�شي).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823638.
 24 I

FIFCOM

 DAREK DROGERIE
GENERALE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIFCOM
 BD EL HRAOUINE BLOC G  27
 CITE(DJEMAA(CASABLANCA ،
20450، CASABLANCA(MAROC
 DAREK DROGERIE GENERALE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 2272

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) في) 2) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 DAREK الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (DROGERIE GENERALE
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)
شارع) (46 اإلأت اعي) مقرها 
(- (6 الشقة) (2 الطابق) الزرقطوني 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22222

ل):)عدم الحصول عل4 موارس مالية.
ج حدس مقر التصفية ب)46)شارع)
(- (6 الشقة) (2 الطابق) الزرقطوني 

22222)الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))سعيد سارك ج عنوانه)ا))
 NR 26 LOT RITA APPT   
 BOUZNIKA  3 22 BOUZNIKA

MAROC)ك صفي))ة))للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)46)شارع)

الزرقطوني الطابق)2)الشقة)6)الدار)
البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823637.
 242I

CAFIGEC

VERTUO TRAITEUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
VERTUO TRAITEUR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 زنقة 

بورس الطابق 2 الشقة 4 رجش نوار - 
22 22 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426252
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) ماي) 222) (26 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))يوسف ميكائيل)
حصة اأت اعية من) ( .222 بوي رن)
أصل)222. )حصة لفائدة الديد))ة))
رشيد شريف بتاريخ)26)ماي) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822228.
 243I

Lahbabi(audit(et(conseil

 HORIZON
D›INTELLIGENCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

Lahbabi(audit(et(conseil
45 زنقة لخضر غيالن، اقامة 

424 طابق 5، برج ر.م.ا الوطنية ، 

32222، فاس املغرب
 HORIZON D›INTELLIGENCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 322، 
مكتب 5، طابق 2، قطعة أنان 

الزيتون  ، بندوسة، فاس - 32222 
فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68732
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) شتن29) 222) (28 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
  2.222« أي من) سرهم«) (722.222«
عن) سرهم«) (7 2.222« إ 4) سرهم«)
أج) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 563.
 244I

AZESTA BUSINESS

ازيسطا بيزنس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

AZESTA BUSINESS
 COMPLEXE(RAHA(IMMB 25 NR

GZENAYA ، 90000 08، طنجة 
املغرب

ازيدطا بيزنس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي اس اعيل اقامة حلب رقم 27 

- 22222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64752

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) أكتوبر) 222) في) 3) املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)
رأس الها) مبلغ  بيزنس  ازيدطا 
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
اس اعيل) موالي  شارع  اإلأت اعي 
اقامة حلب رقم)27)-)22222)طنجة)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق هدف)

الشركة.
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شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
موالي اس اعيل اقامة حلب رقم)27 

-)2222)طنجة املغرب.)
ج عين:

ج) اليوسفي  خولة  الديد)ة))
 25 ع ارة) الراحة  مج ع  عنوانه)ا))
طنجة املغرب) (22222 كزناية) (8 رقم)

ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)8 2485.
 245I

ائت انية زهي2

DIGITALPOLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية زهي2
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم    كيليز 
مراكش ، 42222، مراكش املغرب

DIGITALPOLE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املعزجزية 

رقم 25  سيدي غانم الطابق 
التاني شقة رقم 3 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 22532

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)5 )أكتوبر) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
غانم) سيدي  ( 25 رقم) »املعزجزية 
(- 3)مراكش) الطابق التاني شقة رقم)
»شارع) إ 4) املغرب«) مراكش  (42222
موالي عبد هللا ع ارة انس ماأوريل)
مكتب) الخامس  الطابق  (A مدخل)
مراكش) (42222 (- مراكش) (42 رقم)

املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 3248 .
 246I

الجعفري ياسين

 SIRAJ RITAJ DECOR SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

الجعفري ياسين
قطاع 5، إقامة العدل، شقة 4، حي 

الرياض ، 22222، الرباط املغرب
 SIRAJ RITAJ DECOR SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22، زنقة 
ع ر ابن العاص، طابق 3، رقم 26 - 

22222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86272

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) أكتوبر) 222) ( 4 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
الص د) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  ( 22 الهرش)
)ة)) حصة لفائدة الديد) ( 22 أصل)
أكتوبر) ( 4 بتاريخ) افالس  النور  عبد 

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248745.
 247I

CAFIGEC

OPERA MANAGEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc

OPERA MANAGEMENT شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 زنقة 

بورس الطابق 2 الشقة 4 رجش نوار - 
22 22 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.382275
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
ت ت) ماي) 222) (25 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
مرسيل) )ة)) الديد) تفويت 
بري ورن)222. )حصة اأت اعية من)
أصل)222. )حصة لفائدة الديد))ة))
رشيد شريف بتاريخ)25)ماي) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823622.
 248I

J2M print

ج2م للطباعة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

J2M print
 2 RUE ABOU ABDELLAH NAFII
 RES(BEN(OMAR(ETG 4 APPT10

 Maarif، 20330، Casablanca
Maroc

ج2م للطباعة شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  2 شارع 
عبد هللا النافعي إقامة بن ع ر 

الطابق الرابع رقم 2  املعاريف - 
22332 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

ج2م) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

للطباعة.

الطباعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

صناعة) ج  الرسومات  تص يم  ج 

املنتجات من الورق ج الكرتون.

عنوان املقر االأت اعي):) 2)شارع)

ع ر) بن  إقامة  النافعي  هللا  عبد 

(- املعاريف) ( 2 رقم) الرابع  الطابق 

22332)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد بالفاطمي أالل عنوانه)ا))

شارع اخنيفرة ساحة بني) (2 املحنش)

مالل رقم)4  23232)تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) مرية  الج ا ي  الديدة 

سجار عبد الحق رقم) 6 )أجالس أح د)

2 27223)سار بوعزة البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بالفاطمي أالل عنوانه)ا))

شارع اخنيفرة ساحة بني) (2 املحنش)

مالل رقم)4  23232)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)    البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم) 42 .

 242I

CGS ACADEMY

بيركونسولتينغ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CGS ACADEMY

حي تاركة زنقة ك باال رقم 227 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

بي2كوندولتينغ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الصفصاف رقم  8  تاركة - 42222 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

بي2كوندولتينغ.

سراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جتص يم مواقع شبكية)

تكنولوأيا) معدات  جشراء) بيع 

املعلوميات

االستي2اس جالتصدير.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الصفصاف رقم) 8 )تاركة)-)42222 

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

722)حصة) (: الديد بريهي سعيد)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

52 )حصة) (: الديد بريهي املهدي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد اعبيدة ع اس):)52 )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سعيد  بريهي  الديد 
سعاسة) (2 رقم) (67 سار الدالم ع ارة)

42222)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) املهدي  بريهي  الديد 

تاركة) رقم) 8 ) الصفصاف  تجزئة 

42222)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) ع اس  اعبيدة  الديد 
ع ارة ا) (3 رقم) (2 حي از ي الدعديين)

42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  بريهي  الديد 
سعاسة) (2 رقم) (67 سار الدالم ع ارة)

42222)مراكش املغرب

عنوانه)ا)) املهدي  بريهي  الديد 

تاركة) رقم) 8 ) الصفصاف  تجزئة 

42222)مراكش املغرب

عنوانه)ا)) ع اس  اعبيدة  الديد 
ع ارة ا) (3 رقم) (2 حي از ي الدعديين)

42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32222 .

 252I

STE(FID-EST(CONSEIL(ET(NEGOCE(SARL/AU

STE AGRITERNEL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 STE(FID-EST(CONSEIL(ET

NEGOCE SARL/AU

حي ع ر البولي�شي زنقة ا 2 رقم 32 ، 

62222، جأدة املغرب

ste(agriternel(sarl شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ع ر 

البولي�شي زنقة ا 2 رقم 32 حي ع ر 

البولي�شي زنقة ا 2 رقم 32 62222 

جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36525

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

27)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها) مبلغ  (ste( agriternel( sarl

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222,22

اإلأت اعي حي ع ر البولي�شي زنقة ا)
2)رقم)32)حي ع ر البولي�شي زنقة ا)2 
رقم)32 62222)جأدة املغرب نتيجة)

ل):)خدارة ثالتة ارباع من راس ال.

ج حدس مقر التصفية ب حي ع ر)
 62222 (- (32 2)رقم) البولي�شي زنقة ا)

جأدة املغرب.)

ج عين:
ج) محدن  اح د  الديد)ة))
24 رقم) حي عريض زنقة) عنوانه)ا))
ك صفي) املغرب  جأدة  (62222  56

)ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (23 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم) 372.

 25 I

كافجيد

 CABINET FIDUCIAIRE
 DE GESTION & DE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

كافجيد
86 زنقة 65  مج وعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 CABINET FIDUCIAIRE

 DE(GESTION & DE
DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 86 

زنقة 65  مج وعة ه االلفة - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28222
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»222.222)سرهم«)أي من)»22.222  
عن) سرهم«) ( .222.222« إ 4) سرهم«)
إسماج احتياطي أج أرباح أج) (: طريق)

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)23 824.

 252I

STE FIACCOF 

STE ENNEJJARI CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE ENNEJJARI CAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املزسلفة رقم 82 حي الوفاء2 طريق 

صفرج - 32222 فاس املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372  

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تم تعيين) نون29) 222) ( 7 املؤرخ في)

ابن) الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

عبو مريم ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5635.

 253I

IDEPEINT

IDEPEINT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDEPEINT

3  زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 

طابق   رقم 8 املعاريف ، 22282، 

الدار البيضاء املغرب

IDEPEINT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 

  رقم 8 املعاريف - 22372 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
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محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525662

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 5

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IDEPEINT

مقاجلة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ذات امشغال املتعدسة.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االأت اعي)

طابق) االلب  اقامة  املجاطي  اح د 
الدار) (22372 (- املعاريف) (8 رقم) ( 

البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: ال29يندي) الغاني  عبد  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

ال29يندي) الغاني  عبد  الديد 

بوعبيد سيدي) اجالس  سجار  عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  (22282 معرجف)

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:

ال29يندي) الغاني  عبد  الديد 

بوعبيد سيدي) اجالس  سجار  عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  (22282 معرجف)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824262.
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AFRODITA

 EXIT-MAROC
INTERNATIONAL 2

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 EXIT-MAROC(INTERNATIONAL
2 شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
بتهوفن إقامة املوحدين الطابق 

االجل شقة رقم 52 - 22222 طنجة 
املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52765
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

صالص بيون أنطونيو ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248238.
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CAGECO

4K DECO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
22 شارع مح د الداسس ع ارة ف2 
الرقم 2  الدار البيضاء ، 22522، 

الدارالبيضاء املغرب
4K DECO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

أنان اللوز زنقة 3  ع ارة 5  مكازة 
4  - 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

523625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) شتن29) 222) ( 5

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 4K (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DECO

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم املعدني.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

أنان اللوز زنقة)3 )ع ارة)5 )مكازة)

4 )-)22222)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  72.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .722 (: الديد مرجان بن الكامي)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  722 (: الديد مرجان بن الكامي)

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد مرجان بن الكامي عنوانه)ا))

ر2  مج وعة  الياس ين  الدالم  حي 

 22222 االلفة) (22 الشقة) ( 2 ع ارة)

الدار البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مرجان بن الكامي عنوانه)ا))

ر2  مج وعة  الياس ين  الدالم  حي 

 22222 االلفة) (22 الشقة) ( 2 ع ارة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)752 82.
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

TOPZEN
إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 

الشقة   ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

TOPZEN »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 2  زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32243 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5 )نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

قرر الشريك الوحيد إضافة النشاط)

التا ي إ 4 الغرض االأت اعي):)اإلسهام)

في حركية االتصال عن طريق الكتابة)

جسائل) كل  استغالل  النشر،) ج 

تقديم اإلرشاسات في مجال) اإلعالم،)

االتصال.

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

إعاسة) الوحيد،) الشريك  قرر  مايلي:)

صيغة النظام امسا�شي للشركة ذات)

فريد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

امسا�شي) النظام  عل4  املصاسقة  ج 

الذي تم عرضه من طرف) الجديد،)

املدي2ة..

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الشريك) قرر  ماسبق،) عل4  بناءا 
من القانون) (3 الوحيد تغيي2 الفصل)

امسا�شي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)32 824.
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25665 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ساسي جاصل

EL MOCAVE
إعالن متعدس القرارات

ساسي جاصل
شارع الدلطان موالي يوسف 

رقم 2  - ص ب 328 ، 32222، 
الحدي ة املغرب

EL MOCAVE »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
تيغان ين_ازمورن - - الحدي ة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3442

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مح د،) اعزي  الديد  اضافة  مايلي:)
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
R24772،)ك دي2 آخر للشركة،) رقم)
ج كذا توقيع أ يع الوثائق املتعلقة)

بالشركة،)توقيعا مشت2كا.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (: 5 رقم) بند 
صالحية) مدة  املدي2،) تعيين  مايلي:)

التديي2 ج التفويض
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) بالحدي ة  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)723.
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كافجيد

BENSLIMANE STONE GREY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة 65  مج وعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 BENSLIMANE STONE GREY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني، حي كريم الرقم 5 ، 

الطابق امجل - 3222  بندلي ان 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4753
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
أح د هزيل)   )ة)) تفويت الديد)
حصة) حصة اأت اعية من أصل) )
لفائدة الديد))ة))مح د أامع بتاريخ)

22)نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتاريخ) سلي ان  ب9ن  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم) 65.
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CAFIGEC

 CENTRALE DE TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 CENTRALE DE TRAVAUX ET
SERVICES شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 

مرس الدلطان الشقة 3 الطابق   - 
22 22 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.426267

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)26)أكتوبر) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 3 زنقة مرس الدلطان الشقة) (26«
البيضاء) الدار  (22 22 (- الطابق) )
عبد) شارع  (7 »تقاطع) إ 4) املغرب«)
املومن ج زنقة اراشاتي الطابق)3)باب)

72)-)22 22)الدار البيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
سأن29) 222)تحت رقم)4 8232.
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AFRODITA

 MADERERA BAHIA DE
TANGER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 MADERERA BAHIA DE TANGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 
الصناعية طريق تطوان م ر رقم 
  قطعة رقم 22 - 22222 طنجة 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2242 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تم تعيين) نون29) 222) (25 املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

صالص بيون أنطونيو ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248225.

 26 I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

ZARABOTA
إعالن متعدس القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاجية شارع أبي أرير الط29ي 

جزنقة عبد الرح ان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

2 ، 22222، طنجة املغرب

ZARABOTA »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، الجزء 
24ب، القطعة 24أ2، الطابق 

الثاني، املكتب رقم 25أ، رقم 2 - - 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 22777
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)  )نون29) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
مقرها الحا ي الكائن بطنجة،)املنطقة)
الجزء) بوخالف،) للتصدير  الحرة 
24ب،)القطعة)24أ2،)الطابق الثاني،)
مقرها) إ 4  (2 رقم) 25أ،) رقم) املكتب 
املنطقة) بطنجة،) الكائن  الجديد 
الجزء) بوخالف،) للتصدير  الحرة 
24ب،)القطعة)24أ2،)الطابق امجل،)

املكتب رقم)3 س.
عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تجديد ثقة تديي2 الشركة في) مايلي:)
الديد فولوسي ي2 كريفونيس بصفته)
جذلك) للشركة،) الوحيد  املدي2 
في) الشركة  تلزم  محدجسة.) غي2  ملدة 
الوحيد) بالتوقيع  معامالتها  أ يع 
فولوسي ي2) الديد  الشريك  لل دي2 

كريفونيس.
عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين جإعاسة صياغة القانون)
مج وع) ليش ل  للشركة  امسا�شي 

التغيي2ات الجديدة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
القانون) صياغة  جإعاسة  تحيين 

امسا�شي بالكامل.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248822.
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(COMPTABLE((مكتب املحاسبة

 SOCIETE TELLEMENT

)PROPRE (S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب

 SOCIETE TELLEMENT PROPRE

S.A.R.L)) شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي االمل 

زنقة أراسة رقم 52 الدعيدية - 

63622 الدعيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تقرر حل)

 SOCIETE TELLEMENT PROPRE

املدؤجلية) ذات  شركة  (((S.A.R.L

  2.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

حي) اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

االمل زنقة أراسة رقم)52)الدعيدية)

نتيجة) املغرب  الدعيدية  (63622 (-

لعجز ما ي.

ج عين:

سري�شي) سفيان  الديد)ة))

هللا) عبد  موالي  ساحة  جعنوانه)ا))

جأدة املغرب) (62222 جأدة) رقم) )

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ) 2)أكتوبر) 222)جفي حي االمل)

(- الدعيدية) (52 رقم) أراسة  زنقة 

63622)الدعيدية املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 2 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 722/222.
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(COMPTABLE((مكتب املحاسبة

 SOCIETE NADIR›S
 UNIVERSEL PUBLICITY
)COMPANY (S.A.R.L-A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب

 SOCIETE NADIR›S UNIVERSEL

PUBLICITY(COMPANY (S.A.R.L-

A.U) شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي :  5 

مكرر زنقة املجاهد موالي ابراهيم 

حي املدي2ة بركان - 63322 بركان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3867

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

22)شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

 SOCIETE NADIR’S UNIVERSEL

PUBLICITY( COMPANY( (S.A.R.L-

A.U))شركة ذات مدؤجلية محدجسة)

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها)

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222

املجاهد) زنقة  مكرر  اإلأت اعي) 5)

(- بركان) املدي2ة  حي  ابراهيم  موالي 

لعجز) نتيجة  املغرب  بركان  (63322

ما ي.

ج عين:

ناسير جعلي ج عنوانه)ا)) الديد)ة))

 RUE MARC SEGUIN 23252

 VILLEMOMBLE 23252 SEINE ET

 DENIS FRANCE PP 23252 SEINE

)ة)) ك صفي) (ET DENIS FRANCE

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
بتاريخ)22)شتن29) 222)جفي) 5)مكرر)
حي) ابراهيم  موالي  املجاهد  زنقة 

املدي2ة بركان)-)63322)بركان املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 728/222.
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CAFIGEC

CLIMALUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
CLIMALUX شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  42 شارع 
الزرقطوني - 22 22 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63825

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 22 22 (- الزرقطوني) شارع  (42 «
»تجزئة) إ 4) املغرب«) البيضاء) الدار 
نوزهة الطابق)4)الشقة)32)بوركون)-)

22 22)الدار البيضاء)املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822735.
 265I

FIDUCIAIRE LA REGION

NDGSM ند جسم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE LA REGION
 IMM 9 M 6 T 5 S 1

 ATTACHAROUK CASABLANCA
 Boulevard(MOHAMED(zafzaf،
20300، CASABLANCA(MAROC

ند أدم NDGSM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26,شارع 

مرسلطان شقة 3 الطابق   - 

22522 الدارالبيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422225

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

5 )شتن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 NDGSM الشريك الوحيد ند أدم)

سرهم) ( 2.222 رأس الها) مبلغ 

26,شارع) اإلأت اعي) مقرها  جعنوان 

مرسلطان شقة)3)الطابق) )-)22522 

حل) (: املغرب نتيجة ل) الدارالبيضاء)

مدبق لشركة.

ج حدس مقر التصفية ب أ يلة)7 

قرية) (368 شارع مقداس لحريزي رقم)

الدارالبيضاء) (22442 (- الج اعة)

املغرب).)

ج عين:

نبيل قويقا ج عنوانه)ا)) الديد)ة))

66 ,)شارع اكدبي2ي)52222)سانت ا)

تيان فرندا ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)822537.
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ات انية الزيتون

ALLO M
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ات انية الزيتون

شا رع ح ان الفصواكي عرصة 

املعاش ع ارة القباج رقم 2 مكتب 
رقم 3 ، 42222، مراكش ا

ALLO M شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي أ اعة 

اكافي أوار اعرس العرجسين - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 2  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (28

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 ALLO (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.M

مركب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سياحي.

أ اعة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

اكافي أوار اعرس العرجسين)-)42222 

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 BRIZARD EMMANUEL(الديد

أ اعة) عنوانه)ا)) (MARIE JEAN

 42222 اكافي أوار اعرس العرجسين)

مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

 BRIZARD EMMANUEL(الديد

أ اعة اكافي) عنوانه)ا)) (MARIE JEA

 42222 العرجسين) اعرس  أوار 

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش بتاريخ)-)تحت رقم).
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CAFIGEC

CLIMALUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 32

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
CLIMALUX شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

نوزهة الطابق 4 الشقة 32 بوركون 
- 22 22 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63825
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))موالي عبد هللا)
حصة اأت اعية) ( .222 اجبيد ايعز)
من أصل)222. )حصة لفائدة الديد)
نون29) ( 2 بتاريخ) ر�شى  أ ال  )ة))

.222 
موالي الحدن) )ة)) تفويت الديد)
اجبيد ايعز)522)حصة اأت اعية من)
)ة)) حصة لفائدة الديد) (522 أصل)
أ ال ر�شى بتاريخ)2 )نون29) 222.

الدالم) عبد  )ة)) الديد) تفويت 
اجبيد ايعز)522)حصة اأت اعية من)
)ة)) حصة لفائدة الديد) (522 أصل)
أ ال ر�شى بتاريخ)2 )نون29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824554.
 268I

LYACO

LYACO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

LYACO
رقم 52 شارع إميل زجال ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

LYACO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 52 
شارع إميل زجال - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27252

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 22222 (- شارع إميل زجال) (52 »رقم)
»تجزئة) إ 4) املغرب«) البيضاء) الدار 
 222 رقم) (TR R اس اعيلية) رياض 
مكناس) (52222 (- (2 رقم) املكتب 

املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)256 82.
 262I

LYACO

LYACO
إعالن متعدس القرارات

LYACO
رقم 52 شارع إميل زجال ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
LYACO »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 52 
شارع إميل زجال - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
54225 مكناس - 27252 الدار 

البيضاء.
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في) 2)أكتوبر) 222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
الدار) ب دينة  الكائن  الحا ي  مقرها 
البيضاء،)رقم)52)شارع إميل زجال إ 4)
املقر الجديد الكائن ب دينة مكناس،)
تجزئة رياض اإلس اعيلية)TR R)رقم)

222،)املكتب رقم)2.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تجديد ثقة تديي2 الشركة في الديد)

البشي2 ناصي2ي بصفته املدي2 الوحيد)

ملدة) جذلك  للشركة،) شريك  الغي2 

تلزم الشركة في أ يع) غي2 محدجسة.)

معامالتها بتوقيع املدي2 الوحيد الغي2)

شريك الديد البشي2 ناصي2ي.

عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين جإعاسة صياغة القانون)

ليش ل) جذلك  للشركة  امسا�شي 

مج وع التغيي2ات الجديدة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
القانون) صياغة  جإعاسة  تحيين 

امسا�شي بالكامل.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5325.

 272I

MARASSI SEAFOOD

SMARTWISE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MARASSI SEAFOOD

 Bd(Anfa(Etage 6  57

 Appartement 61, Immeuble

 ،Racine(d›anfa ، 20370

الدارالبيضاء املغرب

SMARTWISE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

27  شارع املقاجمة الطابق 6 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52556 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 3

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SMARTWISE

غرض الشركة بإيجاز):)االتصاالت,)

اإلعالم جالتدويق.
عنوان املقر االأت اعي):)رقم)27  

شارع املقاجمة الطابق)6)الدارالبيضاء)

-)22222)الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد) اس اعيل  عالء) الديد 

حصة) ( .822 (: عوض) اس اعيل 

بقي ة)8.222 )سرهم للحصة).

 552 (: الديد البوح يدي مرجان)

حصة بقي ة)5.522)سرهم للحصة).

(: االله) عبد  الجوهري  الديد 

سرهم) ( 4.522 حصة بقي ة) ( .452

للحصة).

عوض) الديد  مح د  الديد 

بقي ة) حصة  (3.752 (: اس اعيل)

37.522)سرهم للحصة).

الديد مح د مح د أح د مح د)

4.522 )سرهم) 452. )حصة بقي ة) (:

للحصة).

حصة) ( .222 (: الديد انس زاكي)

بقي ة)2.222 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد) اس اعيل  عالء) الديد 
زنقة) عنوانه)ا)) عوض  اس اعيل 

سال) القرية  مكرر  رقم) ) كندجز  بي2 

224  )سال املغرب.

مرجان) البوح يدي  الديد 
6)زنقة اجكي دن) 32)شقة) عنوانه)ا))

اكدال الرباط)22 2 )الرباط املغرب.

االله) عبد  الجوهري  الديد 
ق) م  بوس ارة  زنقة  (76 عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب.

عوض) الديد  مح د  الديد 
شارع) (2 2 عنوانه)ا)) اس اعيل 
بوركون) ( 2 شقة) (5 طابق) املق29ة 
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
الديد مح د مح د أح د مح د)
طابق) املق29ة  شارع  (2 2 عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  بوركون  (7 شقة) (4

22222)الدار البيضاء)املغرب.
 26 عنوانه)ا)) زاكي  انس  الديد 
الرباط) حدان  (32 شقة) أدة  زنقة 

2225 )الرباط املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد) اس اعيل  عالء) الديد 
زنقة) عنوانه)ا)) عوض  اس اعيل 
سال) القرية  مكرر  رقم) ) كندجز  بي2 

224  )سال املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82422.
 27 I

IMPERFEC(إمبي2فك

إمبيرفك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IMPERFEC  إمبي2فك
46,شارع الزرقطوني في الطابق 

الثاني شقة رقم 6 ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

إمبي2فك شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46، 

شارع الزرقطوني في الطابق الثاني 
شقة رقم 6 الدار البيضاء ، املغرب 

- 22222 الدار البيضاء امل لكة 
املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46624 
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر) شتن29) 222) (32 في) املؤرخ 
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

إمبي2فك) الوحيد  الشريك  ذات 
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
(،46 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان 
الثاني) الطابق  في  الزرقطوني  شارع 
املغرب) (، الدار البيضاء) (6 شقة رقم)
امل لكة) البيضاء) الدار  (22222 (-
املغربية نتيجة ل):)صعوبة االستجابة)

ملتطلبات الدوق
الرؤية) في  مه ة  تغيي2ات 

االست2اتيجية للشراكات املدت رة.
ج حدس مقر التصفية ب)46،)شارع)
الزرقطوني في الطابق الثاني شقة رقم)
 22222 (- املغرب) (، الدار البيضاء) (6

الدار البيضاء)امل لكة املغربية.)
ج عين:

ج) الحاج  ايت  يونس  الديد)ة))
 22 بناية) (، النديم) حي  عنوانه)ا))
رقم)4 22222)الدار البيضاء)امل لكة)

املغربية ك صفي))ة))للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82462.
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omnium(management

 SERVICES PROPRETE
NETTOYAGE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

omnium(management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
 SERVICES PROPRETE

NETTOYAGE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر5 
اقامة ب أ 2  تجزئة مرزاقة زجاغة 
عين الد ن فاس - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72422

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SERVICES PROPRETE (:

.NETTOYAGE

ج) -فرز  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أ ع النفايات.

-مقاجل في نقل البضائع.

ج) املختلفة  امشغال  في  -مقاجل 

البناء.

متجر5  (: االأت اعي) املقر  عنوان 

تجزئة مرزاقة زجاغة) ( 2 اقامة ب أ)

فاس) (32222 (- فاس) الد ن  عين 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

342)حصة) (: الديد مح د طاطا)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 332 (: االبيض) مي ون  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حصة) (332 (: مليح) زهي2  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) طاطا  مح د  الديد 

فاس) املدي2ة  املدتقبل  تجزئة  (644

32222)فاس املغرب.

الديد مي ون االبيض عنوانه)ا))

املدي2ة فاس) النديم  بلوك ت) ) (8

32222)فاس املغرب.
رقم) عنوانه)ا)) مليح  زهي2  الديد 

فاس) املدي2ة  االمان  تجزئة  (342

32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)) طاطا  مح د  الديد 

فاس) املدي2ة  املدتقبل  تجزئة  (644

32222)فاس املغرب
رقم) عنوانه)ا)) مليح  زهي2  الديد 

فاس) املدي2ة  االمان  تجزئة  (342

32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5375.
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STE FIDUCIAIRE FOUAD

BENCHRIFA SAKANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD

شارع املدي2ة ع ارة ماأد شقة رقم 

23 تيفلت ، 5422 ، تيفلت املغرب

BENCHRIFA SAKANE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزءة 

الدالية رقم 26 فيال تيفلت - 5422  

تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  22

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. BENCHRIFA SAKANE

الت2جيج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري جالتاأي2.)تاأي2 املكاتب الغي2)

لالستخدام) مجهزة  جالغي2  مكت لة 

املنهي).

تجزءة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الدالية رقم)26)فيال تيفلت)-)5422  

تيفلت املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  22 (: علي) شريفة  بن  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد بن شريفة علي عنوانه)ا))
رقم) 2  س  اكس  بلوك  ( 4 قطاع)
تيفلت) ( 5422 الرباط) الرياض  حي 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد بن شريفة علي عنوانه)ا))
رقم) 2  س  اكس  بلوك  ( 4 قطاع)
تيفلت) ( 5422 الرباط) الرياض  حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (25 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

 222)تحت رقم)285.
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CABINET RAMI EXPERTISE

 ORGANISATION
 TRANSFERT FUNERAIRE

MAROCAIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 ORGANISATION TRANSFERT
FUNERAIRE MAROCAIN شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي ع ارة بن مو�شى 
الجواش الطابق الثاني فاس. - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 ORGANISATION TRANSFERT

.FUNERAIRE MAROCAIN

*سيارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إسعاف

*سفن ج تشييع أنازات.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

بن) ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 

مو�شى الجواش الطابق الثاني فاس.)

-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد توفيق فراح):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فراح  توفيق  الديد 

فرندا)42 23)-)فرندا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) فراح  توفيق  الديد 

فرندا)42 23)-)فرندا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5663.
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خ29ة الشرق

 MASTER INTERNATIONAL
ACADEMY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة
خ29ة الشرق

42 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 42 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 622، بركان 

املغرب
 MASTER INTERNATIONAL

ACADEMY شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة تقع 
بالطابق االجل رقم 3 شارع بكاي 

لهبيل اقامة رياض املدينة رقم 42 
بركان - 63322 بركان املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7637
الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)27)سأن29) 222)تم تحويل)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شقة تقع بالطابق االجل رقم)3)شارع)
بكاي لهبيل اقامة رياض املدينة رقم)
42)بركان)-)63322)بركان املغرب«)إ 4)
الطابق) مالك  االمام  زنقة  (86 »رقم)
(- بركان) بوكراع  حي  جالثاني  االجل 

63322)بركان املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 738/222.
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ACTION FINANCE ET STRATEGIE

بنياز هوم أرت
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier(Anfa ، 28830، ,  3
Mohammedia(Maroc

بنياز هوم أرت
 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
النورس بقعة 55 الطابق امجل 

الجديدة - 24232 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8862
في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
بنياز) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

هوم أرت.
الديكور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جالتص يم الداخلي).
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
امجل) الطابق  (55 بقعة) النورس 

الجديدة)-)24232)الجديدة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 422 (: العاسل) بن  زكية  الديدة 
حصة بقي ة)42.222)سرهم للحصة).
 322 (: الزيدية) بن  عاسل  الديد 
حصة بقي ة)32.222)سرهم للحصة).
 322 (: العاسل) بن  يحيى  الديد 
حصة بقي ة)32.222)سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة زكية بن العاسل عنوانه)ا))
مكة) طريق  (3 رقم) غفرى  تجزئة 
 22 52 الدارالبيضاء) كاليفورني 

الدارالبيضاء)املغرب.
الديد عاسل بن الزيدية عنوانه)ا))
الجديدة) (55 22)رقم) تجزئة النورس)

24232)الجديدة املغرب.
الديد يحيى بن العاسل عنوانه)ا))
مكة) طريق  (3 رقم) غفرى  تجزئة 
 22 52 الدارالبيضاء) كاليفورني 

الدارالبيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة زكية بن العاسل عنوانه)ا))
مكة) طريق  (3 رقم) غفرى  تجزئة 
 22 52 الدارالبيضاء) كاليفورني 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم) 2726.
 277I

FIDUSCAL

ستاي اند بالي
إعالن متعدس القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32 
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
ستاي اند بالي »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
الشهدية زنقة 8 رقم  3 املفة 
- الدار البيضاء - 22642 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.422222

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
تحويل الحصص:) (- قرار رقم) 2)
جفقا محكام) الذي ينص عل4 مايلي:)
يأخذ) (، للشركة) امسا�شي  النظام 
الج ع العام عل ا باإلأراءات التالية:)
الديد رضا الح وني قام ببيع ألف)
22.22 )سرهم) )222 ))حصة بقي ة)
الح وني.عدس) مح د  الديد  لصالح 
 (1،000( ألف) املباعة  الحصص 
قي ة) (، سرهم) ( 22.22 حصة بقي ة)
 100،000.00( ألف) مائة  منها  كل 

سرهم).
رأس) تخصيص  (- (22 رقم) قرار 
عل4) ينص  الذي  الجديد:) املال 
عل4) بناًء) (، العام) قررالج ع  مايلي:)
اقت2اح مديره)،)حجز الحصص أسناه)
مح د) الديد  التالية:) باملقت2حات 

ح وني)222 )حصة.)

املدي2:) استقالة  (- (23 رقم) قرار 
يقبل الج ع) الذي ينص عل4 مايلي:)
رضا) الديد  املدير  استقالة  العام 
كاملة) ذمة  إبراء) جيعطيه  الح وني 

جنهائية)،)سجن ض ان االلتزامات.
قرار رقم)24)-)تعيين مدي2 أديد:)
الج ع) قرر  مايلي:) عل4  ينص  الذي 
العام تعيين الديد مح د الح وني)
غي2) لفت2ة  للشركة  جحيد  ك دير 

محدجسة.
قرار رقم)25)-)الصالحيات االسارية:)
 نح اإلسارة)

ُ
ت الذي ينص عل4 مايلي:)

(، أجسع صالحيات اإلسارة جالتصرف)
للتصرف باسم) (، سجن قيد أج شرط)
يتعلق) في ا  عنها  جنيابة  الشركة 
في أ يع الظرجف) (، بج يع امطراف)
،)مع مراعاة الصالحيات التي ي نحها)
القانون للج ع العام العاسي.جبالتا ي)
،)فإن الشركة سوف ت تثل في أ يع)
اممور املتعلقة بها جكذلك الع ليات)
الوحيد) التوقيع  خالل  من  املالية 

للديد مح د الح وني.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
عل4) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 

مايلي:)املداه ات)-)تكوين رأس املال
عل4) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
ج) املدي2  جصالحيات  تعيين  مايلي:)

االمضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم) 82456.
 278I

FLASH ECONOMIE

HIDSI FRERES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

HIDSI FRERES شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

إغالق التصفية
مؤرخ) عرفي  عقد  ب قت�شى 
شركاء) قرر  بتاريخ) 28/3/ 222)
ذات) HIDSI FRERESشركة  شركة)
رأس الها) املحدجسة  املدؤجلية 
االأت اعي) مقرها  سرهم  ( 2222.22

بوشعيب) شارع  (2 االسريدية) حي 

الدكا ي رقم)597-595)الدار البيضاء)

ما يلي

-)إغالق التصفية.

)-)التشطيب من السجل التجاري.

-)املصاسقة عل4 التقرير املقدم من)

طرف الديد هشام حد�شي الحامل)

ج) (BK  726 (الوطنية للبطاقة 

إعطائه االبرام النهائي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت) (222 / 2/ 5 بتاريخ) البيضاء)
رقم).824552

 272I

NNA

NNA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NNA

 4 شارع الزرقطوني الدابع رقم 37 

الدار البيضاء 62 ع ارة كازا بيزنز ، 

الطابق الرابع ، شارع املقاجمة الدار 

البيضتء، 5484 2، الدار البيضاء 

املغرب

NNA شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  4 شارع 

الزرقطوني الدابع رقم 37 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 22332 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522223

في) مؤرخ  حر  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
.NNA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

الت2جيج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري).

عنوان املقر االأت اعي):) 4)شارع)
الدار) (37 رقم) الدابع  الزرقطوني 
البيضاء)الدار البيضاء)22332)الدار)

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد أح د ناأم):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد أح د ناأم):)222. )بقي ة)

22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ناأم  أح د  الديد 
246)شارع مح د الزرقطوني الطابق)
إقامة با�شي الدار البيضاء) (4 رقم) (4

22332)الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ناأم  أح د  الديد 
246)شارع مح د الزرقطوني الطابق)
إقامة با�شي الدار البيضاء) (4 رقم) (4

22332)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)32257.
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WALI ALAMI EXPERTISE

WELLESTA MAGHREB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WELLESTA MAGHREB
35 شارع سعد بن أبي جقاص ، 

الطابق 4 ، رقم 2  - الدار البيضاء ، 
CASABLANCA MAROC ،22252
WELLESTA MAGHREB شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 شارع 

ع ر سالجي طابق 3 رقم 4  مرس 

الدلطان الدار البيضاء - 22422 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5256  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. WELLESTA MAGHREB

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جمدتحضرات) (، املدتحضرات) في 

جاملك الت) (، جمدتلزماتها) التج يل 

)القابلة) جامأهزة الطبية) (، الغذائية)

جالطبية) (، للزرع جغي2 القابلة للزرع)

جالتشخيص) (، خصيًصا) املص  ة 

تجارة) الطبية.) جاملعدات  (، املخ29ي))

جمدتلزماتها.) النظافة  منتجات 

خدمات

24)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)

مرس) ( 4 رقم) (3 ع ر سالجي طابق)

 22422 (- البيضاء) الدار  الدلطان 

الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

 WELLESTA الشركة)

 HOLDINGS( PTE( LTD( :( 10.000

حصة بقي ة)2 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

 WELLESTA الشركة)
عنوانه)ا)) (HOLDINGS PTE. LTD
الوحدة:) (، أجرشارس) طريق  (، (362
سنغافورة) (، الدج ي) املبنى  (، (12-03
سنغافورة) (238862  238862 (-

أ هورية سنغافورة.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) سينغ  فيكرام  الديد 
(، (5 بي2ال) اإلقامة  (، امكاسيا) شارع 
الطابق)3)،)الشقة)45)،)الدار البيضاء)

22372)الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) محيد  مح د  الديد 

سكن أامعة امخوين إفران))
53222)إفران املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)65 43.

 28 I

LAST TRAD

الست تراد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAST TRAD
fes ، 30000، fes(MAROC

الست تراس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 42 
الطابق 5 مكاتب االندلس زنقة 
اصيال مطاحن االسريدية سابقا 

االطلس فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72542

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
الست) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

تراس.
غرض الشركة بإيجاز):)تجارة.

رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مكاتب االندلس زنقة) (5 الطابق) (42
سابقا) االسريدية  مطاحن  اصيال 
االطلس فاس)-)32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

غيثة) مح دي  علوي  الديدة 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
غيثة) مح دي  علوي  الديدة 
طريق) صوفيا  تجزئة  عنوانه)ا))  )
فاس) (32222 فاس) الشقف  عين 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
غيثة) مح دي  علوي  الديدة 
طريق) صوفيا  تجزئة  عنوانه)ا))  )
فاس) (32222 فاس) الشقف  عين 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5538.
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EAGLE&BELLA(TRANSPORT

 EAGLE & BELLA
TRANSPORT ش.ذ.م.م -ش.و-
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EAGLE&BELLA(TRANSPORT
 Angle(Rue(d’Alger(et 2, Rue

 Abou(Bakr(Al(Bakalani, 3ème
 étage, Appt 11, Lusitania
 - Casablanca - ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 EAGLE & BELLA(TRANSPORT
ش.ذ.م.م -ش.ج- 
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شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 
زنقة الجزائر ج2 أبوبكر الباقالني 

الطابق 3 الشقة    - ليديتانيا - - 

22 22 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52554 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 EAGLE(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

ش.ذ.م.م) (&( BELLA( TRANSPORT

-ش.ج-.

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة سواء)في املغرب أج في أي بلد)

آخر

جأي) بامساس،) البضائع  نقل 

شكل آخر من أشكال النقل املد وح)

في) بها  املع ول  القوانين  ب وأب  به 

املغرب

للبضائع) جالدج ي  املحلي  النقل 

جامشخاص

املتعلقة) الخدمات  أ يع 

باملوضوع

الع ليات) أ يع  عامة  بصفة  ج 

اج) املالية  اج  الصناعية  اج  التجارية 

اج) اجالعقارية  املنقولة  اج  املدنية 

أج) مباشر  بشكل  جاملتعلقة  غي2ها،)

غي2 مباشر بهدف الشركة اج بج يع)

امهداف امل اثلة اج ذات الصلة..

تقاطع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الباقالني) أبوبكر  ج2) الجزائر  زنقة 

(- (- ليديتانيا) (- الشقة)  ) (3 الطابق)

22 22)الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة):)22)سنة).

 82.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 
سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد حدن ملشيش):)822)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ملشيش  حدن  الديد 
 5 رقم) (35 زنقة) بوشنتوف  سرب 
الدارالبيضاء) (22552 الدارالبيضاء)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) ملشيش  حدن  الديد 
 5 رقم) (35 زنقة) بوشنتوف  سرب 
الدارالبيضاء) (22552 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)8  43.
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SERVIAP

TRANS ASSLAK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SERVIAP
رقم   زاجية شارع طارق بن زياس 
بندلي ان ، 3222 ، بندلي ان 

املغرب
TRANS ASSLAK شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
النخلة ع ارة أ الشقة رقم 4 شارع 
الحدن االجل ت ارة املغرب 2222  

ت ارة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 27 27

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
22)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 TRANS ASSLAK الوحيد) الشريك 

مبلغ رأس الها)2.222 )سرهم جعنوان)

مقرها اإلأت اعي اقامة النخلة ع ارة)
شارع الحدن االجل) (4 أ الشقة رقم)

املغرب) ت ارة  ( 2222 املغرب) ت ارة 

نتيجة ل):)أزمة مالية.

اقامة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع) (4 النخلة ع ارة أ الشقة رقم)

  2222 الحدن االجل ت ارة املغرب)

ت ارة املغرب.)

ج عين:

ج) العرجبي  مبارك  الديد)ة))

الرخوخة) ه29ي  جالس  سجار  عنوانه)ا))

  2252 الصخي2ات) الصباح 

)ة)) ك صفي) املغرب  الصخي2ات 

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بت ارة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)7222.
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marrakech(externalisation

ORGANICS & CO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

marrakech(externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha(résidence(excel(sior(imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech(maroc

ORGANICS & CO شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

2 عل4 الي ين, زاجية شارع طارق ابن 
زياس, ابن عائشة , اقامة اكدلديور 

, ع ارة 8 , شقة رقم 6 - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 25677

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
6 )سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها) مبلغ  (ORGANICS( &( CO
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222
2)عل4 الي ين,) اإلأت اعي مكتب رقم)
ابن) زياس,) ابن  طارق  شارع  زاجية 
ع ارة) (, اكدلديور) اقامة  (, عائشة)
مراكش) (42222 (- (6 شقة رقم) (, 8
املغرب نتيجة ل):)*عدم جأوس نشاط)

الشركة.
التصفية ب اسيف) ج حدس مقر 
مراكش) (42222 (- مراكش) (8 س رقم)

املغرب.)
ج عين:

ج) م29جكي  سامي  الديد)ة))
مراكش) (8 رقم) س  اسيف  عنوانه)ا))
)ة)) 42222)مراكش املغرب ك صفي)

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)6 328 .
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MA GLOBAL CONSULTING

FBM PRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاجية شارع عبد املومن ج زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
22222، الدار البيضاء املغرب

FBM PRO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 52، شارع 
الزرقطوني، الطابق الداسس، رقم 
8  - 22.222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524385
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 FBM (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.PRO

تدويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استي2اس) الصناعية,) املعدات  جتوزيع 

جتصدير.

عنوان املقر االأت اعي):)52،)شارع)

رقم) الداسس،) الطابق  الزرقطوني،)

8 )-)22.222)الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:

 552 (: أمي ة) مالك  بن  الديدة 

حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

 452 (: مح د) مالك  بن  الديد 

حصة بقي ة)22,22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديدة بن مالك أمي ة عنوانه)ا))

26،)زنقة فمي،)شقة رقم)22،)بلفدير)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

الديد بن مالك مح د عنوانه)ا))

الطابق) الثاني،) الحدن  محج  (، 23

الدار) (22222  22 شقة رقم) الثاني،)

البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة بن مالك أمي ة عنوانه)ا))

26،)زنقة فمي،)شقة رقم)22،)بلفدير)

22222)الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم).....
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RYS CONSULTING

IDUA TRADING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

RYS CONSULTING
225 شارع ابي سار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي ال29نو�شي ، 22622، 

الدارالبيضاء املغرب
IDUA TRADING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 زنقة 
عبد اهللا املديوني طابق   شقة 2 - 

22282 الدارالبيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 4227

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
املؤرخ في)22)نون29) 222)تقرر إنشاء)
التد ية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
IDUA TRADING)ج الكائن بالعنوان)
 7 شارع مح د الحنصا ي قطاع) (43
سال املغرب ج) (  232 (- حي الدالم)
زينة عبد) املدي2 من طرف الديد)ة))

الحق).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824578.
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VALUE POINT PARTNERS

ADIWATT AFRIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
ADIWATT AFRIQUE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي   شارع 

أبل بني حي الدالم سيل - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.248527

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

لعلج) شكيب  )ة)) الديد) تفويت 

67 )حصة اأت اعية من أصل)522 

حصة لفائدة الديد))ة))عبد الرح ان)

بوقاع بتاريخ)28)نون29) 222.

)ة))برينو كلوس يف) تفويت الديد)

من) اأت اعية  حصة  ( 66 بيلواغد)

)ة)) حصة لفائدة الديد) (522 أصل)

28)نون29) عبد الرح ان بوقاع بتاريخ)

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824722.
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FLASH ECONOMIE

SOCIETIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOCIETIS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 مقرها اإلأت اعي: 34 زنقة شرم 

الشيخ الطابق 2 - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28 835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (22 3 ماي) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مدؤجلية محدجسة

SOCIETIS:تد ية الشركة

بإيجاز) الشركة  غرض 

التنظي ية) االستشارات  (:

جاالست2اتيجية

التدريب جاملداعدة
سعم التدريب امكاسيمي جالت2بوي)

جاملنهي)

تنديب املوارس البشرية نيابة عن)

الغي2.

توفي2 املوارس البشرية جاملاسية نيابة)

عن الغي2 في مقر الشركة أج مباشرة في)

مقر الع يل)

تكنولوأيا) حلول  تكامل 

املعلومات تنظيم املنتديات جاملعارض)

الثقافية) جالفعاليات  املظاهرات 

جالرياضية) جالفنية  جالتجارية 

جالت2فيهية

استغالل امماكن العامة املصرح)

املشورة) الفعاليات.) إلحداث  بها 

اإلنتاج) (، التطوير) (، التص يم) (،

أ يع) جتنفيذ  نشر  (، التشغيل) (،

أشكال الدعاية ج التواصل من خالل)

استخدام أي جسيلة تقليدية أج حالية

تنظيم إعالن الحدث.)
زنقة شرم) (34 (: املقر االأت اعي) (

الشيخ الطابق)2)-)الدار البيضاء)

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة

رأس ال) :مبلغ  ( 22.222 سرهم) (

الشركة)

)مقدم كالتا ي:

:(DH(Service(الشركة

 822)حصة

 222 (: ريضا) ع ر  ع اس  الديد 

حصة

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة

ك دي2) ريضا  ع ر  ع اس  الديد 

جحيد للشركة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)3 22)تحت رقم)524224

 282I

ائت انية زهي2

TAIB ET FILS
إعالن متعدس القرارات

ائت انية زهي2
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم    كيليز 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

TAIB ET FILS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
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جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 7  

الحي الصناعي سيدي يوسف بن 

علي - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2425 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

 226 فتح فرع لشركة ب راكش رقم)

رقم) متجر  الدفلي  الطابق  النهضة 

226)مكرر اسكجور محاميد)

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

اضافة ا 4 الغرض االأت اعي للشركة)

اق شة) جبيع  شراء) جهو  املدكورة 

املفرجشات بالتفصيل)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

الهدف التجاري للشركة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (28 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32472 .

 222I

SOUHAL CONSULTING

TAIB IMO 2
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAIB(IMO 2 شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 

2 رقم 42 سجار بلوك تاسلطانت - 

42222 مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  432 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ماي) 222) املؤرخ في) 2)

للشركة) الحا ي  االأت اعي  املقر 

بلوك) سجار  (42 رقم) (2 »املكتب) من)

تاسلطانت)-)42222)مراكش املغرب«)

شارع) الشقة رقم) ) ( 2 »ع ارة) إ 4)

 42222 (- ايفي2ناج) كابانا  كاميل 

مراكش املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32738 .

 22 I

MJ MANAGEMENT

دار الحديت الكتانية اقامة 

بالص الطابق 3 رقم 11 طنجة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

سار الحديت الكتانية اقامة بالص 

الطابق 3 رقم    طنجة شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 زنقة 

فرابي اقامة بالص الطابق 3 رقم    

طنجة - 22222 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.476 5

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  سأن29)  22) ( 2 في) املؤرخ 

رأس ال الشركة ب بلغ قدره)»72.222 

إ 4) سرهم«) ( 2.222« أي من) سرهم«)

تقديم) (: عن طريق) سرهم«) (82.222«

حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

  22)تحت رقم)4768.

 222I

STE(FID-EST(CONSEIL(ET(NEGOCE(SARL/AU

 STE CARI

CONSTRUCTIONS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 STE(FID-EST(CONSEIL(ET

NEGOCE SARL/AU

حي ع ر البولي�شي زنقة ا 2 رقم 32 ، 

62222، جأدة املغرب

 STE CARI CONSTRUCTIONS

SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : ع ارة 
رقم 6 زنقة ابو عبيدة ابن الجراح 

طابق 2 شقة 4 جأدة - 62222 

جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27742

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) يناير) 222) ( 8 املؤرخ في)

 STE CARI CONSTRUCTIONS

املدؤجلية) ذات  شركة  (SARL

 52.222,22 املحدجسة مبلغ رأس الها)

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة)
الجراح) ابن  عبيدة  ابو  زنقة  (6 رقم)

طابق)2)شقة)4)جأدة)-)62222)جأدة)

املغرب نتيجة لخدارة ثالتة ارباع من)
راس ال.

ج عين:

ج) مدلم  الجليل  عبد  الديد)ة))

الكوثر) زنقة  االندلس  حي  عنوانه)ا))
املغرب) جأدة  (62222  3  رقم)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

ع ارة) جفي  (2222 سأن29) (28 بتاريخ)
الجراح) ابن  عبيدة  ابو  زنقة  (6 رقم)

طابق)2)شقة)4)جأدة)-)62222)جأدة)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ( 8 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)266.

 223I

IA2C

SIMA INGINEERING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IA2C
 2  شارع الحدن التاني الطابق 

2 رقم ا 2 ، 2222 ، الدار البيضاء 
املغرب

SIMA INGINEERING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ملتقى 

شارع القدس ج 2 مارس اقامة مجد 
ع ارة ج رقم 5 عين الشق - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43 587

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر حل) نون29) 222) (23 املؤرخ في)
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
 SIMA الوحيد) الشريك  ذات 
رأس الها) مبلغ  (INGINEERING
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 22.222
 2 اإلأت اعي ملتقى شارع القدس ج)
 5 رقم) ج  ع ارة  مجد  اقامة  مارس 
الدار البيضاء) (22222 (- عين الشق)
املغرب نتيجة ل):)صعوبات استئناف)

النشاط.
ملتقى) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
2)مارس اقامة مجد) شارع القدس ج)
 22222 5)عين الشق)-) ع ارة ج رقم)

الدار البيضاء)املغرب.)
ج عين:

الديد)ة))مني2 لوساسي ج عنوانه)ا))
حي الهدى بلوك)3 )رقم)22  2222  
بني مالل املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822728.
 224I
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جكالة الخدمات اإلسارية جالقضائية

وكالة الخدمات اإلدارية 
والقضائية

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

جكالة الخدمات اإلسارية جالقضائية
حي الدعاسة زنقة 2  رقم  2 جأدة 

، 62222، جأدة املغرب
جكالة الخدمات اإلسارية جالقضائية 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الدعاسة زنقة 2  رقم  2 جأدة 
 agencede.s.a.j@gmail.com -

جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38422

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
جكالة) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

الخدمات اإلسارية جالقضائية.
جكيل) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أع ال،
•)مفاجضات،

•أع ال مختلفة،.
حي) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- جأدة) رقم) 2) ( 2 زنقة) الدعاسة 
agencede.s.a.j@gmail.com)جأدة)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: سرفوفي) رضوان  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد رضوان سرفوفي عنوانه)ا))
2 )رقم) 2)جأدة) حي الدعاسة زنقة)

62222)جأدة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد رضوان سرفوفي عنوانه)ا))
2 )رقم) 2)جأدة) حي الدعاسة زنقة)

62222)جأدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (26 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4252.
 225I

Ste(Abdoune(Conseil

CHAM AGHA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste(Abdoune(Conseil
رقم 4 إقامة فاط ة شارع موالي 

رشيد امطلس طريق صفرج فاس ، 
32222، فاس املغرب

CHAM AGHA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 شارع 
موالي رشيد أطلس فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 CHAM(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.AGHA
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

28)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)

 32222 (- موالي رشيد أطلس فاس)

فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة نجاة براسة):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) براسة  نجاة  الديدة 

الشحرجر) زنقة  املنامة) ) شارع 

الزهور )فاس)32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) مفرح  مهدي  الديد 

الشحرجر) زنقة  املنامة) ) شارع 

الزهور )فاس)32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5474.

 226I

CASA COMPTES

MASSORMAROC
إعالن متعدس القرارات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

MASSORMAROC »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 22 زنقة 

سألة، - 22242 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 66722

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (22 2 يونيو) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
الشركة) رأس ال  في  الزياسة  (- مايلي:)
من) لتحويله  سرهم  (252.222 ب بلغ)
مبلغ) إ 4  سرهم  (2.222.222 مبلغ)

2.252.222)سرهم.
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
حصة) ( 242 بيع) عل4  املوافقة  (-
ريني) الديد  طرف  من  اأت اعية 

غابانا لفائدة الديد عاسل عيداجي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)
من) االأت اعي  الرأس ال  يتكون  (-
22.522)حصة اأت اعية بقي ة)22  
محررة) كلها  الواحدة  للحصة  سرهم 
الديد) (- جموزعة عل4 الشكل التا ي:)
الديد) (- حصة)) غابانا)5624) ريني 
حصة)) عيداجي)24 2 ) عاسل 
 6752( هولدينغ) أوليان  شركة  (-
حصة))-)الديد تيي2ي فانيدكوت))2 

حصة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)4 22)تحت رقم)547857.

 227I

CABINET FIDUCIARE ATLANTIQUE

مؤسسة يعقوب س.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIARE
ATLANTIQUE

 RUE LAHORE ET SAYED
 KOTB RES ASSEDK BUREAU
 K TANGER RUE LAHORE ET
 SAYED KOTB RES ASSEDK

 BUREAU(K(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

مؤسدة يعقوب س.م شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 تجزئة 
انجال لينا طنجة - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 8

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

مؤسدة يعقوب س.م.
سوق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

م تاز.

تجزئة) (4 (: عنوان املقر االأت اعي)

طنجة) (22222 (- طنجة) لينا  انجال 

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الرح ان) عبد  يعقوب  الديد 

2 )طريق) عنوانه)ا))مرينا س ي2 فيال)

املضيق) (23222 املضيق) سبتة 

املغرب.

املحدن) عبد  يعقوب  الديد 
عنوانه)ا))ايفارطن باب برس شفشاجن)

222 2)شفشاجن املغرب.

عنوانه)ا)) بالل  يعقوب  الديد 

التوزاني) تجزئة  رشيد  موالي  شارع 

فيال)24)طنجة)22222)طنجة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الرح ان) عبد  يعقوب  الديد 

2 )طريق) عنوانه)ا))مرينا س ي2 فيال)

سبتة املضيق)23222)املضيق املغرب

املحدن) عبد  يعقوب  الديد 
عنوانه)ا))ايفارطن باب برس شفشاجن)

222 2)شفشاجن املغرب

عنوانه)ا)) بالل  يعقوب  الديد 

التوزاني) تجزئة  رشيد  موالي  شارع 

فيال)24)طنجة)22222)طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) ( 8 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)32 2.
 228I

sabahinfo

CLINIQUE ERRAYHANE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين م ثل قانوني للشركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

CLINIQUE ERRAYHANE »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي:  2-
22--23 تجزئة الريحان - - القلعة 

املغرب.
»تعيين م ثل قانوني للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
جتبعا) نون29) 222) ( 5 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  أدس  لتعيين مدي2)ين))

امل ثل)ين))القانوني)ين):)
-)معناني مصطفى
-)الفاكري بالعيد

-)زهيد زكرياء
 CLINIQUE ERRAYHANE (-
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
21-22- الكائن مقرها اإلأت اعي ب:)

-23)تجزئة الريحان)-)القلعة املغرب
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)2527
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة الدراغنة بتاريخ)4  
سأن29) 222)تحت رقم) 562/222.
 222I

LAST TRAD

ديو لنكوا مؤسسة خاصة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DUOLINGUA INSTITUTE PRIVE
fes ، 30000، fes(MAROC

سيو لنكوا مؤسدة خاصة شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة لي ا 

مكتب رقم 5 طريق صفرج فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72423

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

سيو) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

لنكوا مؤسدة خاصة.

مؤسدة) (: غرض الشركة بإيجاز)

لتعليم اللغات.

عنوان املقر االأت اعي):)زنقة لي ا)

(- فاس) صفرج  طريق  (5 رقم) مكتب 

32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: لكدا ي) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لكدا ي  مح د  الديد 

شارع جهران)38)زنقة باريس الزهور)  

فاس)32222)فاس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) لكدا ي  مح د  الديد 

شارع جهران)38)زنقة باريس الزهور)  

فاس)32222)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5372.

 322I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE FELFLEX SHOES
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE FELFLEX SHOES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها: 22222  سرهم 
مقرها اإلأت اعي: س  تجزئة 62 
قطب حضري )رأس املاء) املنطقة 

الصناعية عين الشقف - فاس 
رقم التقييد في السجل التجاري 

 58 35:
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
املؤرخ بتاريخ)24)نون29) 222)قرر ما)

يلي:
للشركة) أديد  مدي2  -تعيين 
الديد بوطوب يوسف مكان الديد)

بوطوب عبد الفتاح)
الفتاح) عبد  الديد  -تفويت 
بوطوب)522)حصة اأت اعية للديد)

بوطوب يوسف)
الحصص) تفويت  عل4  املوافقة 
ج) الفتاح  عبد  بوطوب  الديد  بين 

الديد بوطوب يوسف)
التقديم الجديد للحصص:

  222 يوسف) بوطوب  الديد 
حصة)

املج وع)222 )حصة)
الشركة من شركة ذات) -تحويل 
ذات) شركة  ا 4  محدجسة  مدؤجلية 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد)
ج) ( 4 -11-  -7 تعديل الفصول)  

6 )من النظام امسا�شي للشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم5452 . 
 32 I

CCA CONSULTING

براء تكنولوجي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CCA CONSULTING
 353,9eme(ETG(ESPACE(IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
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 V ET BD LA RESISTANCE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

براء تكنولوجي شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2  زنقة 

الحرية الطابق 3 رقم 5 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 22322 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4468 7

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

الشريك الوحيد براء)تكنولوجي مبلغ)

جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

الحرية) زنقة  ( 2 اإلأت اعي) مقرها 

5)الدار البيضاء)الدار) 3)رقم) الطابق)

البيضاء) الدار  (22322 البيضاء)

من) التأكد  بعد  (: ل) نتيجة  املغرب 

جكدا) للشركة  املالية  الوضعية  أن 

املدتقبلية) التجارية  اإلمكانات 

مزاجلة) في  باالست رار  لها  تد ح  ال 

تعد) لم  انه  اعتبارا  جكدا  نشاطها 

تقرر) معامالت  بأي  تقوم  الشركة 

الحل أالستباقي للشركة.

زنقة) ( 2 ج حدس مقر التصفية ب)

الحرية الطابق)3)رقم)5)الدار البيضاء)

22322)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.)

ج عين:

ج) مرزاق  مح د  الديد)ة))

رقم) (64 تجزئة الهام زنقة) عنوانه)ا))

32)حي الحدني الدار البيضاء)22322 

)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)732 82.

 322I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

ASFI INVEST
إعالن متعدس القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,82

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc

ASFI INVEST »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 4, شارع 

سي فانو، الطابق الدفلي - متجر 
زاجية شارع سي سيغال، الوازيس 

- الدار البيضاء - 2 224 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43226

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)أكتوبر) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

إ 4) للشركة  الرئي�شي  املقر  تحويل 

شارع سي) (,4 التا ي) العنوان الجديد 

متجر زاجية) (- الطابق الدفلي) فانو،)

الدار) (- الوازيس) شارع سي سيغال،)

البيضاء

عل4) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

  222 بنقل) عل ا  اإلحاطة  مايلي:)

لشركة) سابًقا  م لوكة  كانت  حصة 

شركة) إ 4  (AKDITAL HOLDING

.AKDITAL IMMO

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعديالت في البند الرابع من القانون)

امسا�شي للشركة.

بند رقم)6:)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) الداسس  البند  في  تعديالت 

القانون امسا�شي للشركة

بند رقم)7:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعديالت في البند الدابع من القانون)

امسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823276.

 323I

CAF MANAGEMENT

 AMERICAN ACADEMY

 CASABLANCA

 INTERNATIONAL SCHOOL

PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تد ية تجارية أج شعار)

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 7  حي الهناء ، 

2 222، الدار البيضاء املغرب

 AMERICAN ACADEMY

 CASABLANCA

 INTERNATIONAL SCHOOL

PRIVE »شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي:  2 شارع 

سيس بابيلون أجيديس سيدت2يكت 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إضافة تد ية تجارية أج شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  3277

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

تقرر) يونيو) 222) (24 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة جهو:

AMERICAN ACADEMY

CASABLANCA PRIVE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو) 222)تحت رقم)782723.

 324I

CAF MANAGEMENT

CREATIVE WORKSHOP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 7  حي الهناء ، 

2 222، الدار البيضاء املغرب

CREATIVE WORKSHOP شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 زنقة 

ع ر سالجي مكتب 4  الطابق 

3 مرس الدلطان - 2 222 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 543 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

22)أبريل) 222)تم تحويل) املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

  4 مكتب) سالجي  ع ر  زنقة  (24«

 222 2 (- مرس الدلطان) (3 الطابق)

»لوتد و) إ 4) املغرب«) الدار البيضاء)

 222 2 (- (28 رقم) املدي2ة الخضراء)

حاس الدوالم املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (26 االبتدائية ب29شيد بتاريخ)

 222)تحت رقم)2388 .

 325I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

LA CASSATA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب)

LA CASSATA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي مدنانة 
سجار الرهراه املج ع الدكني قواسم 
بلوك  8 املحل رقم 4-4أ - 22222 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.822 2

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) يوليوز) 222) ( 2 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
بنخي) ثريا  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  (722 احرار)
الديد) لفائدة  حصة  (4.222 أصل)
يوليوز) ( 2 بتاريخ) بنصار  ياسين  )ة))

.222 
بنخي) اح د  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  ( .422 احرار)
الديد) لفائدة  حصة  (4.222 أصل)
يوليوز) ( 2 بتاريخ) بنصار  ياسين  )ة))

.222 
بنخي) خالد  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  ( .422 احرار)
الديد) لفائدة  حصة  (4.222 أصل)
يوليوز) ( 2 بتاريخ) بنصار  ياسين  )ة))

.222 
بنخي) نجاة  )ة)) الديد) تفويت 
من) اأت اعية  حصة  (722 احرار)
الديد) لفائدة  حصة  (4.222 أصل)
يوليوز) ( 2 بتاريخ) بنصار  ياسين  )ة))

.222 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن29) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)7827.
 326I

موثق

 MAJD EDDINE
PROMOTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

موثق
322 شارع الزرقطوني ، اقامة 

بوا�شي 4 الطابق 2 الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 MAJD EDDINE PROMOTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أسعد 
ابن زرارة رقم 3 معاريف أسعد ابن 
زرارة رقم 3 معاريف 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5 223

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2222 غشت) (27 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
العراقي) ناسية  )ة)) الديد) تفويت 
أصل) من  اأت اعية  حصة  (522
)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222
غشت) (27 بتاريخ) الزموري  يوسف 

.2222
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)787685.

 327I

STE AGEFICO SARL

HUELLA SERVICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2  شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 22222، طنجة املغرب
HUELLA SERVICE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بيلي2 

زنقة ابن طايع الطابق امجل رقم 34 
- 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22782

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 3
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HUELLA SERVICE

الفن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جتنظيم) انفوأرافيك  جع ل  الرقمي 

املعارض التجارية.
:)حي بيلي2) عنوان املقر االأت اعي)
 34 زنقة ابن طايع الطابق امجل رقم)

-)22222)طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) (82 (: هبة) سفوف  الديدة 

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
حصة) (22 (: ع ر) ستيتو  الديد 

بقي ة)222. )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هبة  سفوف  الديدة 
سفوف) فيال  املجاهدين) 5) طريق 

22222)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ع ر  ستيتو  الديد 
سواني)4)فيال رقم)48 22222)طنجة)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) هبة  سفوف  الديدة 
سفوف) فيال  املجاهدين) 5) طريق 

22222)طنجة املغرب
عنوانه)ا)) ع ر  ستيتو  الديد 
سواني)4)فيال رقم)48 22222)طنجة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248242.
 328I

موثق

 MAJD EDDINE
PROMOTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

موثق
322 شارع الزرقطوني ، اقامة 

بوا�شي 4 الطابق 2 الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 MAJD EDDINE PROMOTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أسعد 

ابن زرارة رقم 3 معاريف أسعد ابن 

زرارة رقم 3 معاريف 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 223

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2222 غشت) (27 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

العراقي) أمينة  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  (422

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

27)غشت) العباس زيزي ناصر بتاريخ)

.2222

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)787686.

 322I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

CRISTINA TORRES ART
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES(MAROC

CRISTINA TORRES ART شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عبدالكريم الخطابي ع ارة بن 

مو�شى الكواش الطابق 2، فاس - 

32222 فاس امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72623
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CRISTINA TORRES ART
مقاجلة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تنظيم العرجض ج املهرأنات الفنية)

-).جكيل االنشطة الرياضية ج الفنية.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
عبدالكريم الخطابي ع ارة بن مو�شى)
 32222 (- فاس) (،2 الطابق) الكواش 

فاس امل لكة املغربية.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 Mme( TORRES الديدة)
 HIGUITA( JANETTE( CRISTINA( :

222 )بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
 Mme( TORRES الديدة)
 HIGUITA JANETTE CRISTINA
اللبار،) عت ان  تجزئة  ( 8 عنوانه)ا))
طريق اب وزار اقت ة املنابع الثالت،)
فاس امل لكة) (32222 فاس) (،7 شقة)

املغربية.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 Mme( TORRES الديدة)
 HIGUITA JANETTE CRISTINA
اللبار،) عت ان  تجزئة  ( 8 عنوانه)ا))
طريق اب وزار اقت ة املنابع الثالت،)
فاس امل لكة) (32222 فاس) (،7 شقة)

املغربية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5622.

 3 2I

EL ALAMI BUILDING

EL ALAMI BUILDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL ALAMI BUILDING
 Avenue(Abdelkarim(El(Khattabi

 Immeuble(Ben(Moussa(El
 Gouache 97 lot(AL(WAFA(Q.I

BENSOUDA، 30000، Fes املغرب
EL ALAMI BUILDING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

 AVENUE جعنوان مقرها اإلأت اعي
 ABDELKARIM EL KHATTABI
 IMMEUBLE BEN MOUSSA

 EL(GOUACHE 2èME(ETAGE -
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALAMI BUILDING
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE
 AVENUE(:(عنوان املقر االأت اعي
 ABDELKARIM EL KHATTABI
 IMMEUBLE BEN MOUSSA
 EL( GOUACHE( 2èME( ETAGE( -

32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
الشركة:) رأس ال  مبلغ 

22.222,22 )سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العلمي  زينب  الديدة 
اي وزار) طريق  جليلي  زنقة  (2 فيال)

32222)فاس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) العلمي  زينب  الديدة 
اي وزار) طريق  جليلي  زنقة  (2 فيال)

32222)فاس املغرب
عنوانه)ا)) العلمي  إسريس  الديد 
طريق) (4 شقة) الكوثر  إقامة  ( 2

اي وزار)32222)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5445.
 3  I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 CABINET TAMANSOURT
 DE KINESITHERAPIE,

 PHYSIOTHERAPIE ET BIEN
ETRE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
 CABINET TAMANSOURT

 DE KINESITHERAPIE,
 PHYSIOTHERAPIE ET BIEN

ETRE شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : ع لية 
النخيل 4 ع ارة 27  بيس شقة ب  
ت نصورت حربيل - 42222 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2 44 

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) سأن29) 222) في) 2) املؤرخ 
 CABINET TAMANSOURT حل)

 DE KINESITHERAPIE,
 PHYSIOTHERAPIE ET BIEN
ETRE)شركة ذات مدؤجلية محدجسة)
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها)
مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222
ع ارة) (4 النخيل) ع لية  اإلأت اعي 
ت نصورت) ب ) شقة  بيس  ( 27
املغرب) مراكش  (42222 (- حربيل)

نتيجة السباب خاصة.
ج عين:

الديد)ة))مريم إهدى ج عنوانه)ا))
 3 بلوك) (  2 ع ارة) (2 سيدي عباس)
املغرب) مراكش  (42222   4 شقة)

ك صفي))ة))للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
ع لية) جفي  سأن29) 222) بتاريخ) 2)
النخيل)4)ع ارة)27 )بيس شقة ب  
42222)مراكش) (- ت نصورت حربيل)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32828 .
 3 2I

MA GLOBAL CONSULTING

CLAIRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة
MA GLOBAL CONSULTING

زاجية شارع عبد املومن ج زنقة فان 
زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

22222، الدار البيضاء املغرب
 CLAIRO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 68، 

شارع يعقوب املنصور - 22222 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 87283

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) (2.222.222«
»3.522.222)سرهم«)إ 4)»5.722.222 
مقاصة) إأراء) (: طريق) عن  سرهم«)
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج)

املدتحقة.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824552.
 3 3I

رمزي لالستشارات

EAGLES GARD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون29 ع ارة ح دي جلد 

الرشيد الطابق رقم  2 شقة رقم  2 
العيون ، 72222، العيون املغرب

EAGLES GARD شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي حدن االجل رقم 2  حي 

موالي العهد  2 العيون. - 72222 
العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  4723
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5 )أكتوبر) 222)تقرر حل)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
 EAGLES GARD الوحيد) الشريك 
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع موالي)
حدن االجل رقم)2 )حي موالي العهد)
 2)العيون.)-)72222)العيون املغرب)

نتيجة ل):)نهاية نشاط الشركة..
شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
موالي حدن االجل رقم)2 )حي موالي)
العيون) (72222 (- العيون.) العهد) 2)

املغرب.)
ج عين:

زهي2 مطيع ج عنوانه)ا)) الديد)ة))
23)بندلي ان) زنقة موالين لوطا رقم)
ك صفي) املغرب  بندلي ان  ( ( 3222

)ة))للشركة.
جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)
محل) لهم  املخولة  صالحيات  ال عل4 
ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  رة  املخاب

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3852/222.
 3 4I

رمزي لالستشارات

 SOCIETE BIDAN
MULTISERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون29 ع ارة ح دي جلد 

الرشيد الطابق رقم  2 شقة رقم  2 
العيون ، 72222، العيون املغرب

 SOCIETE BIDAN
MULTISERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي مدينة 
الوفاق بلوك س رقم 32 العيون - 

72222 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3523 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) ( 5 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
امس اك) بيع  (، امس اك) تجارة 
بالج لة جالتجزئة)،)تغليف املنتجات)

الد كية جغي2ها..
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 6 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3858/222.
 3 5I

CONSEILS EVERNAGE

NASR SPORT CLUB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH(maroc
 NASR SPORT CLUB

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الدفلي حي الشيخ علي ايت اجرير - 
42222 مراكش املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) سأن29) 222) في) 2) املؤرخ 
خفض رأس ال الشركة ب بلغ قدره)
  22.222« أي من) سرهم«) (22.222«
عن) سرهم«) ( 2.222« إ 4) سرهم«)

طريق):)تخفيض عدس امسهم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) بتاريخ) 2) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)..

 3 6I

CHETTIOUI AHMED

BEN BOUAAZA API
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املدي2ة الخضراء,م/ا,شارع 

 2,رقم 34 ، 52 22، القصر الكبي2 
املغرب

BEN BOUAAZA API شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

البناندة أ اعة قصر ابجي2 , قياسة 
سيدي سالمة - 52 22 القصر 

الكبي2 املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (32
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 BEN (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. BOUAAZA API
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االليات الفالحية.
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
قياسة) (, البناندة أ اعة قصر ابجي2)
سيدي سالمة)-)52 22)القصر الكبي2)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
(: بنباكر) الحبيب  عبد  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
بنباكر) الحبيب  عبد  الديد 
عنوانه)ا))سجار البناندة أ اعة قصر)
 22 52 ,)قياسة سيدي سالمة) ابجي2)

القصر الكبي2 املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
بنباكر) الحبيب  عبد  الديد 
عنوانه)ا))سجار البناندة أ اعة قصر)
 22 52 ,)قياسة سيدي سالمة) ابجي2)

القصر الكبي2 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)826.

 3 7I

STE FACILITY.CASH 

STE GUERCIF ZOOM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

 STE GUERCIF ZOOM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الثالث ملك تجزئة عالل بن عبد 

هللا 52 أرسيف - 22 35 أرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 722

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  (2222 يونيو) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GUERCIF ZOOM

غرض الشركة بإيجاز):)الصحافة)

االلكت2جنية)–)الجريدة االلكت2جنية.

الطابق) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

عبد) بن  عالل  تجزئة  ملك  الثالث 

22 35)أرسيف) (- 52)أرسيف) هللا)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: الديد ياسين بن رمضان)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 522 (: الديدة احالم بن رمضان)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

رمضان) بن  ياسين  الديد 

هللا) بن عبد  عالل  تجزئة  عنوانه)ا))

22 35)أرسيف املغرب.

رمضان) بن  احالم  الديدة 

هللا) بن عبد  عالل  تجزئة  عنوانه)ا))

22 35)أرسيف املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

رمضان) بن  ياسين  الديد 

هللا) بن عبد  عالل  تجزئة  عنوانه)ا))

22 35)أرسيف املغرب.

رمضان) بن  احالم  الديدة 
هللا) بن عبد  عالل  تجزئة  عنوانه)ا))

22 35)أرسيف املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)828.

 3 8I

موثق

 MAJD EDDINE
PROMOTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي2 أديد للشركة

موثق
322 شارع الزرقطوني ، اقامة 

بوا�شي 4 الطابق 2 الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 MAJD EDDINE PROMOTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أسعد ابن 
زرارة رقم 3 معاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5 223

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
2 22)تم تعيين) 22)شتن29) املؤرخ في)
الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

العراقي عبد املجيد ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)787684.

 3 2I

AMILEC SARL AU(أميليك

DIAR ZAZ ديار زاز
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أميليك
242 تجزئة الزهرة   حد الدوالم 
242 تجزئة الزهرة   حد الدوالم، 

26422، برشيد املغرب
 DIAR ZAZ سيار زاز

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الع ارنة الداحل اجالس احريز برشيد 

سجار الع ارنة الداحل اجالس احريز 

برشيد 26422 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5282

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها):)سيار زاز)

. DIAR ZAZ

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري ج نقل الدلع ج أشغال مختلفة)

ج أشغال البناء.

سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

الع ارنة الداحل اجالس احريز برشيد)

احريز) اجالس  الداحل  الع ارنة  سجار 

برشيد)26422)برشيد املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: صالح) اله ام  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صالح  اله ام  الديد 
 6 رفم) (42 جنقة) (24 حي االزهر ع ارة)

ال29نو�شي)XXXX)البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) صالح  اله ام  الديد 
 6 رفم) (42 جنقة) (24 حي االزهر ع ارة)

ال29نو�شي)XXXX)البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)482 .

 322I

Audifisc(Maroc

PULSE COMPOSITE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Audifisc(Maroc
 Anoual(Capital(Center(Angle(Bd

 Abdelmoumen(et(Bd(Anoual,
 Entrée(B, N° 8 Casablanca،
20140، Casablanca(Maroc

PULSE COMPOSITE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 78 
أ – كزناية - 22 22 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22843
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 6
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 PULSE(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.COMPOSITE
االغراض) (: غرض الشركة بإيجاز)
الشركة) األها  من  أسدت  التي 
أج) مباشر  بشكل  أجبالخارج  باملغرب 

غي2 مباشرهي القيام ب ا يلي):
أي) جإصالح  جإنتاج  جشراء) -بيع 
هيكل أجمحرك،)جإصالح نظام تعليق)
الديارات ج ناقل حركة مركبات النقل)
،)سواء)كانت آلية أم ال)،)كهربائية أج)
أج) بعجلتين  (، حراري) محرك  ذات 
ثالث أج أربع عجالت،)مثل:)»)الدراأة)
الدراأات) الهوائية،) الدراأة  (،
محرك) ذات  الدراأات  (، الصغي2ة)
الدراأات) (، النارية) الدراأات  (،

الرباعية)،)جالعربات الرملية)...)«)؛



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25682

جبيع قطع غيار أديدة أج) -شراء)

مدتع لة)؛

املنتجات) -استي2اس جتوزيع أ يع 

جاملواس املتعلقة بإصالح املركبات)؛

الع ليات) أ يع  عامة  بصفة  ج 

اج) املالية  اج  الصناعية  اج  التجارية 

اج) اجالعقارية  املنقولة  اج  املدنية 

أج) مباشر  بشكل  جاملتعلقة  غي2ها،)

غي2 مباشر بهدف الشركة اج بج يع)

امهداف امل اثلة اج ذات الصلة.

.عنوان املقر االأت اعي):)تجزئة)78 

أ)–)كزناية)-)22 22)طنجة املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد ياسين أ يل):)822)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديدة هدى أ يل):)222)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أ يل  ياسين  الديد 

الطابق) املعاني  مصطفى  زنقة  (327

البيضاء) الدار  (226 2  8 الشقة) (2

املغرب.

عنوانه)ا)) أ يل  هدى  الديدة 

الطابق) املعاني  مصطفى  زنقة  (327

البيضاء) الدار  (226 2  8 الشقة) (2

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) أ يل  ياسين  الديد 

الطابق) املعاني  مصطفى  زنقة  (327

البيضاء) الدار  (226 2  8 الشقة) (2

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)2 2452.

 32 I

karama(conseil

STE PICCOLO PALACE 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
 STE PICCOLO PALACE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم27 
تجزئة بلي2 2 املحل رقم 4 مالعب 
الخيل فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PICCOLO PALACE
مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مخصص عل4 االقل ل)5 )الشخص/
بدعر) /مطعم  الدريعة) الوأبات 

ثابت).
رقم27  (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مالعب) (4 رقم) املحل  (2 بلي2) تجزئة 

الخيل فاس)-)32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بوبكر) مطارفي  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوبكر  مطارفي  الديد 
املانيا)32222)فري29غ املانيا.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) بوبكر  مطارفي  الديد 
املانيا)32222)فري29غ املانيا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم) 5657/222.

 322I

CRB CONSEIL

 MOROCCANS LUXURY
IMPORTS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 4 2 ، 

22282، الدار البيضاء املغرب
 MOROCCANS LUXURY

IMPORTS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
الزرقاء 7   شارع ابن مني2 الدجر 
االجل شقة 2 معاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525852

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MOROCCANS LUXURY (:

.IMPORTS

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جبيع املنتجات جاملواس الحرفية)؛

التجارة الدجلية في أ يع املواس) (-
جاملنتجات الحرفية)؛

-)استي2اس جتصدير أ يع املنتجات)
جالدلع جاملواس الحرفية.

إقامة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
الدجر) مني2  ابن  شارع  (  7 الزرقاء)
االجل شقة)2)معاريف)-)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
حصة) ( 22 (: الديدة نزهة لحلو)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لحلو  نزهة  الديدة 
 R 2(إقامة امزهر)،)مج وعة اإلسكان
مبنى) 2 )،)شقة)6 )،)أجلفا)-)22222 

الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) لحلو  نزهة  الديدة 
 ,R 2(إقامة امزهر)،)مج وعة اإلسكان
مبنى) 2 )،)شقة)6 )،)أجلفا)-)22222 

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)-.
 323I

KHOUYI BADIA

ABHARA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
ABHARA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع   
رقم  5  توالل - 52222 مكناس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5427 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ABHARA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات البناء،)أع ال متنوعة.).

شارع)   (: عنوان املقر االأت اعي)

مكناس) (52222 (- توالل) رقم) 5 )

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: بوكطيبة) عاسل  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد عاسل بوكطيبة عنوانه)ا))

 52222 توالل) (2 الفتح) تجزئة  (5 

مكناس املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد عاسل بوكطيبة عنوانه)ا))

 52222 توالل) (2 الفتح) تجزئة  (5 

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)-.

 324I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة تافياللت ملحقة)

جرزازات

 SOCIÉTÉ LES TECHNICIENS
 DE SUD CONSTRUCTION

» ET DE TRAVAUX SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة 
تافياللت ملحقة جرزازات

شارع موالي رشيد ع ارة ساسس 
الطابق االجل جرزازات، 45222، 

جرزازات املغرب
 SOCIÉTÉ LES TECHNICIENS

 DE SUD CONSTRUCTION ET
DE TRAVAUX SARL » شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الزاجية سكورة - 45522 جرزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  72 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  يناير) 222) (27
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ LES TECHNICIENS DE
 SUD CONSTRUCTION ET DE

.«(TRAVAUX SARL
البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جاالشغال املختلفة
زراعة الحدائق أج الحدائق أج) (*

الطرق أج صيانتها جما إ 4 ذلك
خطوط) صيانة  أج  إنشاء) (*
جالصرف) املياه  جأنابيب  االتصال 

الصحي.
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
جرزازات) (45522 (- سكورة) الزاجية 

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  
سرهم،)مقدم كالتا ي:

 3.322 (: الديد عبد الفتاح زاهد)
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديدة بن القائد بشرى):)3.322 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 3.422 (: جفاء) العلمي  الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الديد عبد الفتاح زاهد عنوانه)ا))
45222)جرزازات) سجار الزاجية سكورة)

املغرب.
بشرى) القائد  بن  الديدة 
 42222  24 حي تاركة رقم) عنوانه)ا))

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) جفاء) العلمي  الديدة 
 423 رقم) الجديد  ازيكي  تجزئة 

42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) جفاء) العلمي  الديدة 
 423 رقم) الجديد  ازيكي  تجزئة 

42222)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)7 )سأن29)

 222)تحت رقم)276 .

 325I

STE FIACCOF 

 SOCIETE AMICALE DES
TRAVAUX DE POINTE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 SOCIETE AMICALE DES
TRAVAUX DE POINTE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

فضاء مرينا رقم   زنقة عبد الكريم 
بن ألون مكتب 64 الطابف 8 - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (23

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AMICALE DES (:

.TRAVAUX DE POINTE

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

(- االست2اس) ج  االستي2اس  (- املختلفة)

تجارة عامة.

اقامة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
زنقة عبد الكريم) فضاء)مرينا رقم) )

(- (8 الطابف) (64 مكتب) ألون  بن 

32222)فاس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)222.222.  

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة خديجة حدوان):)5.222 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 5.222 (: الركراكي) مح د  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

حدوان) خديجة  الديدة 

عامر) العدكرية  التكنة  عنوانه)ا))

الغرب) يحيى  سيدي  الش الية 

2222 )سيدي يحيى املغرب.

الديد مح د الركراكي عنوانه)ا))
حي تزارت اعراضن) رقم) ) ( 5 زنقة)

2222 )خنيفرة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

حدوان) خديجة  الديدة 

عامر) العدكرية  التكنة  عنوانه)ا))

الغرب) يحيى  سيدي  الش الية 

2222 )سيدي يحيى املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5725.

 326I

STE FIACCOF 

DALILA JH2
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

DALILA JH2 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : محل رقم 

32 حي سليلة 2 ج.ه2 ضح4 بندوسة 

فاس 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.63273

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

28)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية) (DALILA JH2

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

حي) (32 مقرها اإلأت اعي محل رقم)

فاس) بندوسة  ضح4  ج.ه2) (2 سليلة)

للعدم) نتيجة  املغرب  فاس  (32222

تحقيق ربح).

ج عين:

الديد)ة))ضباني أواس ج عنوانه)ا))
434)س) )تجزئة العن29ة زجاغة) رقم)

فاس املغرب ك صفي) (32222 فاس)

)ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ)28)سأن29) 222)جفي محل رقم)

2)ج.ه2)ضح4 بندوسة) 32)حي سليلة)

فاس)32222)فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 7 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5752.

 327I

شركة التن ية املحلية)»مرافق بركان«

شركة التنمية املحلية 
«مرافق بركان«

تعيين أعضاء)مجلس اإلسارة

شركة التن ية املحلية »مرافق 
بركان«

شارع مح د الخامس، اقامة 
بوبشي2، الطابق الثالث، رقم 8  

بركان بركان املغرب، 62332، بركان 
املغرب

شركة التن ية املحلية »مرافق 
بركان« »شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
مح د الخامس، اقامة بوبشي2، 

الطابق الثالث، رقم 8 ، - 62332 
بركان املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلسارة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6475
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
تقرر) سأن29) 222) (26 في) املؤرخ 
خالل) اإلسارة  مجلس  أعضاء) تعيين 

الدنوات املالية التالية:)
222 (-

امشخاص الطبيعيون:)
حبوها) علي  مح د  الديد)ة))
االساري) املجلس  رئيس  بصفته)ا))
جالكائن عنوانه)ا))ب:)املغرب)62332 

بركان املغرب)
ابراهيمي) مح د  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
املغرب) ب:) بركان جالكائن عنوانه)ا))

62332)بركان املغرب
بوقو) الواحد  عبد  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
جالكائن) سلي ان-شراعة  سيدي 
بركان) (62332 املغرب) ب:) عنوانه)ا))

املغرب
القضاجي) مصطفى  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
املغرب) ب:) عنوانه)ا)) جالكائن  مداغ 

62332)بركان املغرب
زريوحي) أ ال  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
املغرب) رسالن جالكائن عنوانه)ا))ب:)

62332)بركان املغرب

الديد)ة))أح د بوعلي بصفته)ا))
الركاسة) عين  لج اعة  الدائم  امل ثل 
جالكائن عنوانه)ا))ب:)املغرب)62332 

بركان املغرب)
عزيزي) العزيز  عبد  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
ب:) عنوانه)ا)) جالكائن  الشويحية 

املغرب)62332)بركان املغرب
مومن) بن  حدان  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
ب:) عنوانه)ا)) جالكائن  الدعيدة 

املغرب)62332)بركان املغرب
مهداجي) مصطفى  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
املغرب) ب:) عنوانه)ا)) جالكائن  زكزل 

62332)بركان املغرب
براهيمي) خليد  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
املغرب) ب:) أغبال جالكائن عنوانه)ا))

62332)بركان املغرب
صالحي) الرحيم  عبد  الديد)ة))
لج اعة) الدائم  امل ثل  بصفته)ا))
املغرب) ب:) أحفي2 جالكائن عنوانه)ا))

62332)بركان املغرب
امشخاص املعنويون:)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) ب29كان  االبتدائية 

 222)تحت رقم) 222/ 74.

 328I

WALI ALAMI EXPERTISE

 GLOBAL BUILDING
EXPERTISE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

WALI ALAMI EXPERTISE
35 شارع سعد بن أبي جقاص ، 

الطابق 4 ، رقم 2  - الدار البيضاء ، 
CASABLANCA MAROC ،22252

 GLOBAL BUILDING EXPERTISE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 شارع 
ع ر سالجي طابق 3 رقم 4  مرس 
الدلطان الدار البيضاء - 22422 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52526 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL BUILDING EXPERTISE

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جالطرق) التحتية  جالبنية  البناء)

جالشبكات املختلفة الهندسة املدنية)

جأع ال) جسراساتها  املشاريع  إسارة 

أج) التطوير  إعاسة  أج  البناء) مشاريع 

إعاسة التأهيل.

24)شارع) عنوان املقر االأت اعي):)
مرس) ( 4 رقم) (3 ع ر سالجي طابق)

 22422 (- البيضاء) الدار  الدلطان 

الدار البيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديدة زينب الرفاعي):)52)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

52)حصة) (: القليعي) الديدة هناء)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الرفاعي  زينب  الديدة 

42)القطب الحضري حي الح د رقم ج)

ب)4 )النواصر الدار البيضاء)82 27 

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) القليعي  هناء) الديدة 

طريق بنقريش رقم)244)قرب مسجد)

تطوان) (23252 تطوان) االي ان 

املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)) الرفاعي  زينب  الديدة 

42)القطب الحضري حي الح د رقم)

ج ب)4  82 27)الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) القليعي  هناء) الديدة 

طريق بنقريش رقم)244)قرب مسجد)

تطوان) (23252 تطوان) االي ان 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)43556.

 322I

SOUHAL CONSULTING

DM CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DM CONSTRUCTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املدي2ة   س 

رقم 458 - 42222 مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.754 3

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) يناير) 222) املؤرخ في) 2)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 42222 (- (458 رقم) س  »املدي2ة) )

االفاق)   »حي  إ 4) املغرب«) مراكش 

رقم)526 )أ اعة الدعاسة)-)42222 

مراكش املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) بتاريخ) 2) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 7 32 .

 332I

ICAT TANGER

ICAT TANGER

إعالن متعدس القرارات

ICAT TANGER
زنقة قرطبة، إقامة آية أ، الطابق 

الرابع، رقم 47 ، ص.ب رقم  2 3  

، 22222، طنجة املغرب

ICAT TANGER »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 

قرطبة، إقامة آية أ، الطابق الرابع، 
رقم 47 ، ص.ب رقم  2 3  - - 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72662

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل4) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
الشركة) رأس ال  رفع  مايلي:)

ا 4) سرهم  ( 2.222.222,22 من)

جذلك) سرهم  ( 5.222.222,22

حصة أديدة من) (52.222 بإصدار)

فئة)22,22 )سرهم للحصة الواحدة،)

 5.222  222,22. ب بلغ إأ ا ي قدره)

الحداب) من  خص ها  تم  سرهم 

الجاري الدائن للشريكة.

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تجديد ثقة تديي2 الشركة في الديد)

انس اي29كانن بصفته املدي2 الوحيد)

 ICAT TANGER الغي2 شريك لشركة)

جذلك ملدة غي2 محدجسة.) (،SARL-AU

معامالتها) أ يع  في  الشركة  تلزم 

شريك) الغي2  الوحيد  املدي2  بتوقيع 

الديد انس اي29كانن.

عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين جإعاسة صياغة القانون)

ليش ل) جذلك  للشركة  االسا�شي 

مج وع التغيي2ات الجديدة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
القانون) صياغة  جإعاسة  تحيين 

امسا�شي بالكامل.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)248242.

 33 I

JURISMAG SARL

 PARFUMERIE SECRET DE

BEAUTE AIN SEBAA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوأد)

مقرها االأت اعي باملغرب

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 PARFUMERIE SECRET DE

 BEAUTE AIN SEBAA SARL

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: طريق 

كونـتـنـونـطـال، أالي2ي مرأان، املحل 

رقم 22 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوأد مقرها االأت اعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 26862

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)سأن29)2222)تقرر إغالق)

 PARFUMERIE لشركة) تابع  فرع 

 SECRET DE BEAUTE AIN SEBAA

في) جالكائن عنوانه  (- تد يته) (SARL

كابيال أصاأا،) طريق عين الشقف،)

 32222 (- مرأان)،)املحل رقم ب.8 )

فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)822282.

 332I

عبد الكريم الشلح

STE BOUABID FROID CLIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصور الذهبي ع ارة الناصي2ي 

، 52 6 ، مشرع بلقصي2ي املغرب

 STE BOUABID FROID CLIM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي جساسية 

رياض رقم 22 حي بيطات - 52 6  

مشرع بلقصي2ي املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (28

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BOUABID FROID CLIM
مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال التجهيز)

مفاجض.

جساسية) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

  6 52 (- حي بيطات) (22 رياض رقم)

مشرع بلقصي2ي املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

مبلغ رأس ال الشركة:)52.222,22 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

(: الرح ان) عبد  بوعبيد  الديد 

522)حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة)

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
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الرح ان) عبد  بوعبيد  الديد 
سار الكداري) (2 القرية رقم) عنوانه)ا))

52 6 )مشرع بلقصي2ي املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الرح ان) عبد  بوعبيد  الديد 
سار الكداري) (2 القرية رقم) عنوانه)ا))

52 6 )مشرع بلقصي2ي املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بلقصي2ي  ب شرع  االبتدائية 

22)سأن29) 222)تحت رقم)478.
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FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

 BOUGRINE ETUDES»
 CONSEIL ET INGENIERIE

»BECI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt

N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

 BOUGRINE ETUDES CONSEIL«

ET(INGENIERIE »BECI شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

بلطة الرقم 47 حي املح دي تجزئة 

لعلج الخي2 - 62222 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22232

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)سأن29) 222)تقرر حل)

املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 

 BOUGRINE ETUDES CONSEIL«

مبلغ) (ET( INGENIERIE( »BECI
جعنوان) سرهم  ( 22.222 رأس الها)

مقرها اإلأت اعي طريق بلطة الرقم)

حي املح دي تجزئة لعلج الخي2) (47

-)62222)جأدة املغرب نتيجة ل):)لم)

تنجز أي نشاط تجاري.

طريق) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

حي املح دي تجزئة) (47 بلطة الرقم)

لعلج الخي2)-)62222)جأدة املغرب.)

ج عين:

توفيق الحكيم بوكرين) الديد)ة))

ج عنوانه)ا))طريق بلطة الرقم)47)حي)

 62222 املح دي تجزئة لعلج الخي2)

جأدة املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4283.
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NEXTIMEX

NEXTIMEX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NEXTIMEX

شارع اسكيكي ة رقم 68 مكرر حي 

خط الرملة  2 العيون، 72222، 

العيون املغرب

NEXTIMEX شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اسكيكي ة رقم 68 مكرر حي خط 
الرملة  2 العيون 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3238 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (2 

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NEXTIMEX

استي2اس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ج) التج يل  مدتحضرات  توزيع  ج 

الجدم) بصحة  العناية  منتجات 

استي2اس جتوزيع امأهزة الطبية

جغي2) الغذائية  املواس  جبيع  شراء)

الغذائية

شراء)جبيع املك الت الغذائية

شراء)جبيع امأهزة اإللكت2جنية

التجارة اإللكت2جنية

التجارة العامة

خدمات التصدير العامة

خدمات متنوعة.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

خط) حي  مكرر  (68 رقم) اسكيكي ة 
العيون) (72222 العيون) الرملة) 2)

املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

الديد خليهن املنصور):)52)حصة)

بقي ة)52.222)سرهم للحصة).

حصة) (52 (: الرقيق) أنس  الديد 

بقي ة)52.222)سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد خليهن املنصور عنوانه)ا))
زنقة القلعة رقم)75 )حي خط الرملة)

 2)العيون)72222)العيون املغرب.

عنوانه)ا)) الرقيق  أنس  الديد 
رشد) ابن  حي  رقم)  ) ماسة  زنقة 

كل يم)222 8)كل يم املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد خليهن املنصور عنوانه)ا))
زنقة القلعة رقم)75 )حي خط الرملة)

 2)العيون)72222)العيون املغرب

عنوانه)ا)) الرقيق  أنس  الديد 
رشد) ابن  حي  رقم)  ) ماسة  زنقة 

كل يم)222 8)كل يم املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم)3827.
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HKJ.LEDTV

HKJ.LEDTV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

HKJ.LEDTV
 2HAY(EL(QODS 2 P2

 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

HKJ.LEDTV شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 22 حي 
القدس 22 ش 22 خريبكة - 25222 

خريبكة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7383

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) ( 2 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
تفاجض+است2اس) ع ليات 

جتصدير.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
5 )سأن29) االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

 222)تحت رقم)8 6.
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مكتب اسريس للحدابات

ال رضوان ترافو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب اسريس للحدابات
فاس ، 32222، فاس املغرب
ال رضوان ترافو شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي   تجزئة 
أاس فاس عين قاسجس طابق الثاني 

فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
726 2
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (24
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
ال) (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

رضوان ترافو.
غرض الشركة بإيجاز):)االنشائات)

جاالع ال املختلفة.
تجزئة) ( (: عنوان املقر االأت اعي)
أاس فاس عين قاسجس طابق الثاني)

فاس)-)32222)فاس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد ع ر رضوان):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد ع ر رضوان عنوانه)ا))حي)
 34252 االلفة قرية با مح د تاجنات)

تاجنات املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ع ر رضوان عنوانه)ا))حي)
 34252 االلفة قرية با مح د تاجنات)

تاجنات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5655.
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FIDUCIAIRE AMER FISC

STE AQUAEYE SARL D›AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 STE AQUAEYE SARL D›AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 LIBAN(N° 13 HAY(PAM(ZAIO

62222 الناظور املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8257

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

27)سأن29) 222)تم تعيين) املؤرخ في)

مدي2 أديد للشركة الديد)ة))اسامة)

الدرغيني اسري�شي ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)4 )سأن29)

 222)تحت رقم)4628.
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-Clear(Accounting(Network(-SARL 

GASSMI SALEM TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Clear(Accounting 

-Network -SARL

 AGADIR(MAROC ، 80000،

AGADIR MAROC

GASSMI SALEM TRANS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

سجارلخ يس عين البحراني قليعة 

انزكان ايت ملول اكاسير 82222 

اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  قت�شى  ب 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (2 

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GASSMI SALEM TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2.
(: االأت اعي) املقر  عنوان 
قليعة) البحراني  عين  سجارلخ يس 
 82222 اكاسير) ملول  ايت  انزكان 

اكاسير املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الكاسمي) سالم  مح د  الديد 
سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  ( .222 (:

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الكاسمي) سالم  مح د  الديد 
 2234 رقم) النهضة) ) حي  عنوانه)ا))

الداخلة)73222)الداخلة املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الكاسمي) سالم  مح د  الديد 
 2234 رقم) النهضة) ) حي  عنوانه)ا))

الداخلة)73222)الداخلة الداخلة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) ( 5 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

 222)تحت رقم)26 2.
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l(atelier(de(la(marque

ال تولىا دو ال مارك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

l(atelier(de(la(marque
 rue(araar(bureau(n°6 ،  28
maroc 22222، الدار البيضاء
ال تولىا سج ال مارك شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

 rue  28 جعنوان مقرها اإلأت اعي
 araar(bureau(n°6 128 rue(araar
bureau(n°6 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 252 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)
الشريك الوحيد ال تولىا سج ال مارك)
سرهم) ( 22.222 رأس الها) مبلغ 
 rue   28 اإلأت اعي) مقرها  جعنوان 
 araar( bureau( n°6( 128( rue( araar
الدار البيضاء) (bureau( n°6( 20000

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.
  28 ب) التصفية  مقر  حدس  ج 
الدار البيضاء) (6 زنقة العرعار مكتب)
املغرب)22222)الدار البيضاء)املغرب.)

ج عين:
ج) لطفي  سلي ان  الديد)ة))
الطابق) اقامة القدس)  ) عنوانه)ا))
2)الشقة) )عين الشق)22222)الدار)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الدار) (6 العرعار مكتب) زنقة  ( 28 (:

البيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824468.
 342I

موثق

 MAJD EDDINE
PROMOTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
مالءمة النظام امسا�شي للشركة

موثق
322 شارع الزرقطوني ، اقامة 

بوا�شي 4 الطابق 2 الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 MAJD EDDINE PROMOTION
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
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جعنوان مقرها االأت اعي: أسعد ابن 
زرارة رقم 3 معاريف املغرب 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام امسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 5 223
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)نون29)2222
امسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
القانون) عل4  املصاسقة  ج  املوافقة 

االسا�شي للشركة
املجيد) عبد  الديد  استقالة 
جحيد) ك دي2  مهامه  من  العراقي 

للشركة)
العباس) الديد  من  كل  تعيين 
زيزي ناصر ج الديد يوسف الزموري)

ك دي2ين أديدين للشركة
تحيين ج مالئ ة القانون االسا�شي)

للشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز) 222)تحت رقم)787688.
 34 I

FIDUCIAIRE KHALID

STE RACHIMED ELEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 4 

OUJDA MAROC
STE RACHIMED ELEC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي :   حي 
الدعاسة زنقة الدلوى - جأدة - 

62222 جأدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.23285

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) نون29) 222) املؤرخ في)  )
شركة) (STE RACHIMED ELEC
مبلغ) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان) سرهم  ( 2.222 رأس الها)
الدعاسة) حي  اإلأت اعي) ) مقرها 

زنقة الدلوى)-)جأدة)-)62222)جأدة)

الهدف) لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

التجاري.

ج عين:

ج) ال29ات  مح د  الديد)ة))

زنقة) الدعاسة  حي  عنوانه)ا)) )

جأدة) (62222 جأدة) (- الدلوى)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

حي) جفي) ) نون29) 222) بتاريخ)  )

(- جأدة) (- الدلوى) زنقة  الدعاسة 

62222)جأدة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4272.
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fidomek

SOCIETE SNN ENERGIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes(maroc

SOCIETE SNN ENERGIE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

24  مكرر النعيم الن2أس مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

تم إعداس القانون) (22 5 شتن29) ( 7

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SNN ENERGIE
:)مقاجل في) غرض الشركة بإيجاز)

الطاقة الش دية
مقاجل في اع ال مختلفة

التجارة.
عنوان املقر االأت اعي):)محل رقم)
24 )مكرر النعيم الن2أس مكناس)-)

52222)مكناس املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
الديد ناجي س ي2):)222. )حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
  67 الديد ناجي س ي2 عنوانه)ا))
زنقة اكاسياس املنزه مكناس)52222 

مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
  67 الديد ناجي س ي2 عنوانه)ا))
زنقة اكاسياس املنزه مكناس)52222 

مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (27 التجارية ب كناس بتاريخ)

5 22)تحت رقم) 222.
 343I

expert(comptable

N.D.MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

expert(comptable
nador ، 62000، nador(maroc

N.D.MEDIA شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الج اعة 
القرجية بني سيدال - تدوت - 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 8423

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

28)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية) (N.D.MEDIA

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

رأس الها)222. )سرهم جعنوان مقرها)

بني) القرجية  الج اعة  اإلأت اعي 

 62222 (- -)الناظور) سيدال)-)تدوت)

لتصفية) نتيجة  املغرب  الناظور 

الشركة.

ج عين:

ج) الحدني  جفاء) الديد)ة))

عنوانه)ا))تجزئة البدتان)-)رقم)458 

62222)الناظور املغرب ك صفي))ة))

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ)28)سأن29) 222)جفي الج اعة)

(- تدوت) (- سيدال) بني  القرجية 

الناظور)-)62222)الناظور املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)7 )سأن29)

 222)تحت رقم)4646.
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LKHALDICONSEILS

STE FAN NEGOCE SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS

 N°634 BUREAU(N°4 ETAGE

 2 QUARTIER(AL(MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE FAN NEGOCE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 

رقم 2 شقة 2  الطابق 3 القاسسية 

اإلزسهار 55  مراكش - 42222 

مراكش املغرب



25689 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2  2 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FAN NEGOCE SARL AU

ع ليات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-االستي2اس) التجارية) جالشراء) البيع 

جالتصدير.

مكتب) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

القاسسية) (3 الطابق) ( 2 2)شقة) رقم)

 42222 (- مراكش) ( 55 اإلزسهار)

مراكش املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الهشني) ح زة  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الهشني  ح زة  الديد 

تاركة) ( 2 رقم) الوزيس  تجزيئة 

مراكش)42222)مراكش املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الهشني  ح زة  الديد 

تاركة) ( 2 رقم) الوزيس  تجزيئة 

مراكش)42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32562 .
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EXPERTS CONSULTING KHALSI

DAWAJINE ADDAHABIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

DAWAJINE ADDAHABIA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سائرة ازرج 

قبيلة اركالجن فرقة ايت يعقوب سجار 

ايت لحدن ج مح د، ازرج - 22 53 

ازرج املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) ( 7

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DAWAJINE ADDAHABIA

مزارع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تغذية) (- البيض) منتج  (- سجاأن)

الدجاأن.

عنوان املقر االأت اعي):)سائرة ازرج)

قبيلة اركالجن فرقة ايت يعقوب سجار)

 53 22 (- ايت لحدن ج مح د،)ازرج)

ازرج املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 522 (: اي ن) اسرسيف  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

حليم) مح د  اسرسيف  الديد 

سرهم) ( 22 بقي ة) حصة  (522 (:

للحصة.

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

الديد اسرسيف اي ن عنوانه)ا))
 52222  2 توالل) رياض  (424 فيال)

مكناس املغرب.
حليم) مح د  اسرسيف  الديد 
اقامة) هيكو  فكتور  زنقة  عنوانه)ا))

امين م.ج)52222)مكناس املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) حنان  صالحي  الديدة 
الحي االساري) مكرر  (2 رقم) زنقة)  )

6222 )سيدي قاسم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 7 بتاريخ) بازرج  االبتدائية 

 222)تحت رقم)424.
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Ste(ORIENTAL(AUDIT

PRO GREEN GENERATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste(ORIENTAL(AUDIT
 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC
 PRO GREEN GENERATION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي     شارع 
الدرفوفي الطابق 4 رقم 2  - 62222 

جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (26
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 PRO (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GREEN GENERATION

أنشطة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
زراعية

-)علف البقر جاملاعز جامغنام
بالج لة) جامبقار  ماشية  تاأر  (-

جبالتقديط.
عنوان املقر االأت اعي):)   )شارع)
الدرفوفي الطابق)4)رقم)2 )-)62222 

جأدة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: بوشرة) طالحا  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوشرة  طالحا  الديدة 
4)شارع أيش التحرير)62222)جأدة)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) بوشرة  طالحا  الديدة 
4)شارع أيش التحرير)62222)جأدة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (22 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)22 4.
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LMT AUDITING

 FARMING COUNTRY
MOROCCO

إعالن متعدس القرارات

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

 FARMING COUNTRY
MOROCCO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 24  
مكرر زنقة النحاس نهوي ) زنقة 

مونت پلڤو) معاريف الدارالبيضاء - 
22222 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25690

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42357 

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)4 )سأن29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

تفويت)222 )حصة من طرف الديد)

للبطاقة) الحامل  بنجلون  اس اعيل 

الشركة) إ 4  (BE723255 الوطنية)

 ADVISORY AND FINANCE

GROUP)امل ثلة من طرف الديد بن)

RC N°52827(سلي ان مح د

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

اس اعيل) الديد  املدي2  استقالة 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  بنجلون 

BE723255

عل4) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

الديد) الجديد  املدي2  تعيين  مايلي:)

ابن سلي ان مح د الحامل للبطاقة)

E 72576(الوطنية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

بند رقم)8:)الذي ينص عل4 مايلي:)

تعيين املدي2ين

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824822.
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NACERBUILDING SARL AU

ناصر للبناء
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NACERBUILDING SARL AU

 IMM(N°4 REZ-DE-CHAUSSEE

 QUARTIER MABROUKA TIFLET

، 15400، TIFLET(MAROC

ناصر للبناء شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4 

الطابق الدفلي حي م29جكة تيفلت - 

5422  تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

228

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 

القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

ناصر) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

للبناء.

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

 4 رقم) (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- الطابق الدفلي حي م29جكة تيفلت)

5422 )تيفلت املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

  .222 (: الحي ر) أيوب  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

  222 (: الحي ر) أيوب  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الحي ر  أيوب  الديد 

فيال)222)حي امندلس تيفلت)5422  

تيفلت املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) الحي ر  أيوب  الديد 

فيال)222)حي امندلس تيفلت)5422  

تيفلت املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 7 االبتدائية بتيفلت بتاريخ)

 222)تحت رقم)228.
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CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

كامارج اأري

KAMARO AGRI 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
85  شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الداسس ، 
22 22، الدار البيضاء املغرب

 KAMARO AGRI كامارج اأري
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  3  

شارع انفا إقامة أزجر مكتب    ب - 
22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
كامارج) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.KAMARO AGRI(اأري
اقتناء) (• (: بإيجاز) غرض الشركة 
أج) املباشر  جاالستغالل  جتطوير 
امرا�شي) أ يع  جتأأي2  املباشر  غي2 
جأ يع امل تلكات املخصصة حصرًيا)
املباني) أ يع  عام  جبشكل  للزراعة،)
امل تلكات) أ يع  جكذلك  القرجية،)
هذا) لتحقيق  الالزمة  املنقولة 

الغرض؛
•)اإلنتاج املباشر جغي2 املباشر جبيع)

أ يع املنتجات الزراعية.
•)م ارسة أي نشاط زراعي ب ا في)
ذلك عل4 جأه الخصوص تلك التي)
العام) قانون  من  (46 املاسة) تغطيها 

للضرائب.

شركة) أي  جإسارة  املداه ة  (•
بأي) زراعي  استغالل  جأي  زراعية 

شكل من امشكال.
  3 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
(- شارع انفا إقامة أزجر مكتب)  )ب)

22222)الدارالبيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
 52.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
522)حصة) (: الديد اسامة أاتي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أاتي  اسامة  الديد 
ساربوعزة) (5 رقم) (2 انفا) فيال  اقامة 
 22222 البيضاء) النواصر 

الدارالبيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) أاتي  اسامة  الديد 
ساربوعزة) (5 رقم) (2 انفا) فيال  اقامة 
 22222 البيضاء) النواصر 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824383.

 352I

N2M(CONSEIL-SARL

SOCIETE HYM NETTOYAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة)

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 SOCIETE HYM NETTOYAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي املطار 
اجندا تجزئة  5 رقم 62  الطابق 

االجل - 62222 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5643



25691 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) سأن29) 222) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إ 4  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
التجارة ج التطهي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)4584.
 35 I

FLASH ECONOMIE

MOHABRA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MOHABRA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د5 26 زنقة مح د القري ع ارة 

رقم 26 الطابق 2 مكتب رقم 8 - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (2 
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MOHABRA
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة.

شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
مح د5 26)زنقة مح د القري ع ارة)
(- (8 رقم) مكتب  (2 الطابق) (26 رقم)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

 822 (: الخطي2ي) ابراهيم  الديد 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

 222 (: الخطي2ي) لطيفة  الديدة 
حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

الخطي2ي) ابراهيم  الديد 
زنقة موفق الدين حي) عنوانه)ا)) 6)
البيضاء) الدار  (22222 املدتشفيات)

املغرب.
الخطي2ي) لطيفة  الديدة 
زنقة موفق الدين حي) عنوانه)ا)) 6)
البيضاء) الدار  (22222 املدتشفيات)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الخطي2ي) ابراهيم  الديد 
زنقة موفق الدين حي) عنوانه)ا)) 6)
البيضاء) الدار  (22222 املدتشفيات)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)524383.
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FLASH ECONOMIE

 FABRICATION
 MAROCAINE DE

SPIRITUEUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 FABRICATION MAROCAINE DE
SPIRITUEUX شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

املعارف أ عة النواصر - 22222 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) ( 2
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 FABRICATION MAROCAINE DE

.SPIRITUEUX
استي2اس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكحولية) املشرجبات  جتوزيع 
جاملشرجبات الرجحية جالنبيذ جالبي2ة)

جالخ ور)،
-)ت ثيل حصري للعالمة التجارية)
جالبيع) جالتوزيع  جالتجارة  امأنبية 

بالج لة في أ يع أنحاء)املغرب.
امصول) أ يع  جتطوير  شراء) (-

التجارية املتعلقة بهذه امنشطة.
سجار) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 22222 (- النواصر) أ عة  املعارف 

الدار البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 22 (: الديد سي ون كاس اجحنونا)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  (: الديدة يائل مريام اج حنونا)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
اجحنونا) كاس  سي ون  الديد 
ابن) اقامة  انفا  شارع  (82 عنوانه)ا))
الدار) (22222  27 ش) (3 ط) زيدجن 

البيضاء)املغرب.
حنونا) اج  مريام  يائل  الديدة 
عنوانه)ا))رقم)82)شارع انفا طابق)3 
الدار البيضاء) (22222 7)سرج ا) شقة)

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
اجحنونا) كاس  سي ون  الديد 
ابن) اقامة  انفا  شارع  (82 عنوانه)ا))
الدار) (22222  27 ش) (3 ط) زيدجن 

البيضاء)املغرب

حنونا) اج  مريام  يائل  الديد 

عنوانه)ا))رقم)82)شارع انفا طابق)3 

الدار البيضاء) (22222 7)سرج ا) شقة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون29) 222)تحت رقم)824232.

 353I

ccf(roubia

 STE ENTRPRISE DE

 RENOVATION DE

 CONSTRUCTION ET

BATIMENTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ccf(roubia

 bd(mohammed(derfoufi  7

oujda ، 60000، oujda(maroc

 STE ENTRPRISE DE

 RENOVATION DE

 CONSTRUCTION ET

BATIMENTS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 26 تجزئة 

بلحدين زنقة بوقناسل - 62222 

جأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 52 7

العام) الج ع  ب قت�شى 

  5 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

 STE حل) تقرر  سأن29) 222)

 ENTRPRISE DE RENOVATION

 DE CONSTRUCTION ET

BATIMENTS)شركة ذات املدؤجلية)

  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

بوقناسل) زنقة  بلحدين  تجزئة  (26

نتيجة) املغرب  جأدة  (62222 (-

السجل) من  النهائي  اللتشطيب 

التجاري.



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25692

ج عين:

ج) بوشطاط  ع ر  الديد)ة))
العربي) الحاج  زنقة  (2 عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  جأدة  (62222

للشركة.
الديد)ة))رشيد حجي ج عنوانه)ا))

جأدة) (62222 طايرت) طريق  (447

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ)23)نون29) 222)جفي)26)تجزئة)

 62222 (- بوقناسل) زنقة  بلحدين 

جأدة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)4286.

 354I

Ste(ORIENTAL(AUDIT

SOMIBO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

Ste(ORIENTAL(AUDIT

 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC

SOMIBO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

خضراجي لرقم 23 فيالج جالس 

الشريف - 62222 جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32667

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)8 )أكتوبر) 222)تقرر حل)

املدؤجلية) ذات  شركة  (SOMIBO

  22.222 رأس الها) مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 

23)فيالج جالس) تجزئة خضراجي لرقم)

املغرب) جأدة  (62222 (- الشريف)

نتيجة لقفل الشركة.

ج عين:

العزيز اأدايني ج) عبد  الديد)ة))

 62222 4 ابن ناصور رقم) عنوانه)ا))

الناضور املغرب ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)
جفي تجزئة) أكتوبر) 222) ( 8 بتاريخ)
جالس) فيالج  (23 لرقم) خضراجي 

الشريف)-)62222)جأدة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) (28 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم)83 4.

 355I

BUREAU ESSOUFYANI

TRANS BICHIR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

TRANS BICHIR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 727 

البقعة 2 4 الشقة 24 - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) ( 4
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تد يتها

.BICHIR
أ يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أنواع النقل الوطني جالدج ي للحداب)
تصدير) (- الغي2) جلحداب  الخاص 
العديد) (... (- تجارة عامة) (- جاستي2اس)

من الخدمات امخرى.

تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
727)البقعة)2 4)الشقة)24)-)72222 

العيون املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الديد عبد الكبي2 بشي2)

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد عبد الكبي2 بشي2 عنوانه)ا))
تاي ة) أجالس  (. الغرسان) زيتون  حي 

املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد الكبي2 بشي2 عنوانه)ا))
تاي ة) أجالس  (. الغرسان) زيتون  حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

 222)تحت رقم) 3847/2.
 356I

socogese

»BOISERIE SENHAJI»
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

»BOISERIE SENHAJI« شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : بقعة  5 
تجزئة الن اء الحي الصناعي بندوسة 

- 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 6342

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
2222)تقرر حل) املؤرخ في) 3)سأن29)
شركة ذات) (»BOISERIE SENHAJI«
رأس الها) مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
222.222,22. )سرهم جعنوان مقرها)
الن اء) تجزئة  بقعة) 5) اإلأت اعي 

 32222 (- بندوسة) الصناعي  الحي 

فاس املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

ج عين:

الصنهاجي) االاله  عبد  الديد)ة))
طريق) الكتبية  زنقة  (4 عنوانه)ا)) ج 

املغرب) فاس  (32222 اي وزار)

ك صفي))ة))للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية)

بتاريخ) 3)سأن29)2222)جفي بقعة) 5 

تجزئة الن اء)الحي الصناعي بندوسة)-)

32222)فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)6 57/ 222.

 357I

COMPTA-FIS

 SOCIETE BOUACHOUCH

IMPEX SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-FIS

 AV(IDRISS(II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

 SOCIETE BOUACHOUCH

IMPEX SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

تافاللت محل رقم 6  أ اعة 

جحجوح الحاأب - 52222 

الحاأب املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (25

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:



25693 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE BOUACHOUCH

.IMPEX SARL AU
-مقاجل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اشغال مختلفة جاع ال بناء)-مشغل)

الغابات.
تجزئة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
أ اعة) ( 6 رقم) محل  تافاللت 
جحجوح الحاأب)-)52222)الحاأب)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الحرشاجي) عزيز  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديد عزيز الحرشاجي عنوانه)ا))
مي ون) ايت  الدلطان  جلجة 
الخ يدات)52222)الحاأب املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد عزيز الحرشاجي عنوانه)ا))
مي ون) ايت  الدلطان  جلجة 

الخ يدات)52222)الحاأب املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 5 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5428.
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LKHALDICONSEILS

STE JET BAY SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU(N°4 ETAGE
 2 QUARTIER(AL(MASSAR

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE JET BAY SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 
مكتب رقم   شقة 2  الطابق 3 
القاسسية اإلزسهار 55  مراكش 
MARRAKECH 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2  23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (25
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.JET BAY SARL AU
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدراأات املائية من نوع أيت سكي)

جاالست2اس جالتصدير.
(: االأت اعي) املقر  عنوان 
 3 الطابق) ( 2 شقة) رقم) ) مكتب 
مراكش) ( 55 اإلزسهار) القاسسية 
مراكش) (MARRAKECH 42222

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الهشني) ح زة  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الهشني  ح زة  الديد 
تاركة) ( 2 رقم) الوزيس  تجزيئة 

مراكش)42222)مراكش املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) الهشني  ح زة  الديد 
تاركة) ( 2 رقم) الوزيس  تجزيئة 

مراكش)42222)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32653 .

 352I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

Wash›it
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4
 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
Wash›it شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة 

 6 تجزئة انس شقة الطابق الثاني 
سيدي حرازم سخينات - 22 32 

فاس مغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72673
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) سأن29) 222) (22
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Wash’it
ج) غدل  (: بإيجاز) غرض الشركة 

اصالح الديارات),)التجارة..
قطعة) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
تجزئة انس شقة الطابق الثاني) (6 
 32 22 (- سخينات) حرازم  سيدي 

فاس مغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
 752 (: كري ة) النوا ي  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديدة هيتمي غيثة):)252)حصة)
بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)
جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كري ة  النوا ي  الديدة 
 32222 أاجريدة) مج وعة  (65 رقم)

تازة مغرب.
الديدة هيتمي غيثة عنوانه)ا))2  
الهارج�شي) التهامي  اقامة جسيم زنقة 

حي بدر)22 32)فاس مغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة هيتمي غيثة عنوانه)ا))2  
الهارج�شي) التهامي  اقامة جسيم زنقة 

حي بدر)22 32)فاس مغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5736.
 362I

N2M(CONSEIL-SARL

DISTRIBAND
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

DISTRIBAND شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي اجالس 
بوطيب القطاع ب, شارع 2  - 

62222 الناضور املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2325

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) 27)سأن29) 222) املؤرخ في)
ج) »االستي2اس  من) الشركة  نشاط 
جتصدير) »استي2اس  إ 4) التصدير«)
التج يل) مدتحضرات  جتوزيع 
بالصحة) العناية  جمنتجات 

الجددية«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)2 )سأن29)

 222)تحت رقم)4585.

 36 I
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STRAVISCO

LAMKIKI TRAVAUX
إعالن متعدس القرارات

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR(APPT(N°1
 IMM(NOUR(VN(MEKNES ،

50050، MEKNES(MAROC
LAMKIKI TRAVAUX »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 55  

سرب باب كبيش حي س س مح د بن 
عبد هللا - 52222 مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3235 
ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)
27)سأن29) 222)تم اتخاذ) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
العزيز) عبد  الديد  املدي2  استقالة 

ملكيكي
قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
مدي2ا) راحل  اسريس  الديد  تعيين 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  للشركة 

D 76282
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)
تعديل املاسة)4 )من النظام االسا�شي

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)
الشكليات ج الصالحيات)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 3 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)3562.
 362I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

DU MONT QAF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

 2 ، مكتب 7 ، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 32222، فاس 

املغرب

DU MONT QAF شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سرب امليت2 
رقم 22 الطالعة الكبي2ة - 32222 

فاس املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52832

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) نون29) 222) املؤرخ في)  )

الديد)ة)) للشركة  أديد  مدي2 

شالج�شي نعي ة ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (23 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 222)تحت رقم)5478.
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expert(comptable

N.D.MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

expert(comptable

nador ، 62000، nador(maroc

N.D.MEDIA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الج اعة 

القرجية بني سيدال - تدوت - 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8423

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 
تقرر) سأن29) 222) (28 في) املؤرخ 

محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 N.D.MEDIA الوحيد) ذات الشريك 

سرهم جعنوان) ( .222 مبلغ رأس الها)

القرجية) الج اعة  اإلأت اعي  مقرها 

(- الناظور) (- تدوت) (- سيدال) بني 

(: ل) نتيجة  املغرب  الناظور  (62222

حل الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب الج اعة)
(- تدوت) (- سيدال) بني  القرجية 

الناظور)-)62222)الناظور املغرب.)
ج عين:

ج) الحدني  جفاء) الديد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة البدتان)-)رقم)458 
62222)الناظور املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (
املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 
تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)7 )سأن29)

 222)تحت رقم)4645.
 364I

Elazzouzi’s(Prestige

Elazzouzi›s Prestige
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Elazzouzi›s(Prestige
 rue(jbal(roumzit ، 35000،  22

Taza(Maroc
Elazzouzi›s(Prestige شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22  

 rue(jbal(toumzit - 35000 Taza
Maroc

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6225

في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) شتن29) 222) (22
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. Elazzouzi’s(Prestige

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Importation( et( exportation
 (marchand( ou( intermédiaire

(effectuant
. Negociant

  22 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 rue( jbal( toumzit( -( 35000( Taza

.Maroc
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  2.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
 Anass( elazzouzi الديد)
 Hay(moulay(youssef(lot((عنوانه)ا
 lamrani( imb4(apt(3(35000(Taza

.Maroc
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
 Anass( elazzouzi الديد)
 Hay( Moulay( Youssef عنوانه)ا))
 lot( lamrani( imb4( apt( 3( 35000

Taza(Maroc
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) ( 4 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

 222)تحت رقم)-.
 365I

امستاس مني2 العزجزي اإلسري�شي

مستقبل املضيق للتعليم 
املدر�شي الخصو�شي

فسخ عقد تديي2 حر مصل تجاري)

)امشخاص املعنويون)

فدــــــــــــــخ عقد كراء أصل تجاري –
-LOCATION GERANCE

RC. 14435
العــــــــــــــــــــــام) الج ع  ب قت�شى 
االستثنائي للشركة املد اة مؤسدة)
مدتقبل املضيق للتعليم املدر�شي) («
مدؤجلية) ذات  شركة  الخصو�شي«)
(« جحيد) شريك  ذات  (– محدجسة)
 SOCIETE ETABLISSEMENT
 MOSTAKBAL M’DIQ DE
 L’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL
  22.222.22 رأس الها) (، (» (AU
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DH،)مقرها االأت اعي باملضيق،)حي)
بوزغالل،)طريق سد أس ي2،)رقم)5 ،)
بتطوان) التجاري  السجل  في  مقيدة 
تحت عدس)4435 .)في شخص م ثلها)
ع رجزي،) مي ون  الديد  القانوني:)
بتطوان،) 22)سأن29) 222) املؤرخ في)

تقرر مــــــايلي:)
لألصل) الحر  التديي2  فسخ 
 SOCIETE(«(التجاري من طرف شركة
 ETABLISSEMENT MOSTAKBAL
 M’DIQ DE L’ENSEIGNEMENT
PRIVE SARL AU)«)في شخص م ثلها)
ع رجزي،) مي ون  الديد  القانوني:)
ج الديد بوعزة عدي بصفته مدي2)
الفسخ) عقد  ب وأب  تجاري،) أصل 

املؤرخ في)22)سأن29) 222.

 366I

jilovta(sarl

OUJBRIDGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
oujbridge شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
بنخي2ان زنقة 2 رقم 2 - 62222 

جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34377

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
26)سأن29) 222)تقرر حل) املؤرخ في)
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
  22.222 مبلغ رأس الها) (oujbridge
اإلأت اعي) مقرها  جعنوان  سرهم 
(- (2 رقم) (2 زنقة) بنخي2ان  تجزئة 
(: ل) نتيجة  املغرب  جأدة  (62222

صعوبات مالية جغيابات املوارس).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 62222 (- (2 رقم) (2 زنقة) بنخي2ان 

جأدة املغرب.)

ج عين:

الديد)ة))اي ان س ار ج عنوانه)ا))
تجزئة بنخي2ان زنقة)2)رقم)2 62222 

جأدة املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (25 بتاريخ) بوأدة  التجارية 

 222)تحت رقم) 22 .
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CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

كامارج للخدمات

KAMARO SERVICES 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES

85  شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الداسس ، 

22 22، الدار البيضاء املغرب

 KAMARO كامارج للخدمات

SERVICES شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  3  

شارع انفا إقامة أزجر مكتب    ب - 

22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (22

مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
كامارج) (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.KAMARO SERVICES(للخدمات

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتوج) مي  جالتصدير  جاالستي2اس 

زراعي أج غذائي زراعي أج صناعي أج)

مواس أج معدات أج لوازم سجن حصر.

بين) التجارية  العالقات  إنشاء) (•

رأال امع ال.

عالمة) مي  جالت ثيل  الع ولة  (•

تجارية محلية جأأنبية.

املرتبطة) الخدمات  تقديم  (•

بشكل مباشر أج غي2 مباشر بامنشطة)

املذكورة أعاله.

•)سراسة جإقامة أي مشرجع زراعي)

أج زراعي أج صناعي.

شركة) أي  جإسارة  املداه ة  (•

زراعية جأي مشرجع زراعي بأي شكل)

من امشكال.

  3 (: االأت اعي) املقر  عنوان 

(- شارع انفا إقامة أزجر مكتب)  )ب)

22222)الدارالبيضاء)املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

 52.222 الشركة:) رأس ال  مبلغ 

سرهم،)مقدم كالتا ي:

522)حصة) (: الديد اسامة أاتي)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أاتي  اسامة  الديد 

ساربوعزة) (5 رقم) (2 انفا) فيال  اقامة 

الدار) (22222 البيضاء) النواصر 

البيضاء)املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) أاتي  اسامة  الديد 

ساربوعزة) (5 رقم) (2 انفا) فيال  اقامة 

الدار) (22222 البيضاء) النواصر 

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)824262.

 368I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

بيل شور
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC

بيل شور شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  3  
شارع أنفا ، إقامة أزجر، مكتب    
ب - 22222 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45 83 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5 )شتن29)2222)تقرر إنشاء)
التد ية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
بيل شور ج الكائن بالعنوان ع ر بن)
،)ساحات) (56 تجزئة رقم) (، الخطاب)
الريان الطابق امجل) ;)فضاء) الدباق)
املدينة) (32222 جالرابع) جالثالث 
ج) املغربية  امل لكة  فاس  الجديدة 
سجاليتي2) الديد)ة)) طرف  من  املدي2 

كريدتوف باسكال).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 222)تحت رقم)768 76.
 362I

SLASH COMPTA

 ECHEVERRIA A.B CALL
CENTER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SLASH COMPTA
 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
 ECHEVERRIA A.B CALL CENTER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25696

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 حي 
اإلنارة 3 الحدنية   - 28832 

املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) ( 5
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 ECHEVERRIA A.B CALL CENTER
.غرض الشركة بإيجاز):)مشغل مركز)

االتصال.
 64 (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 28832 (- الحدنية) ) (3 اإلنارة) حي 

املح دية املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: أيوب) إشيبي2يا  الديد 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
  222 (: أيوب) إشيبي2يا  الديد 

بقي ة)22 )سرهم.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أيوب  إشيبي2يا  الديد 
الحدنية)  28832  (3 64)حي اإلنارة)

املح دية املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) أيوب  إشيبي2يا  الديد 
الحدنية)  28832  (3 64)حي اإلنارة)

املح دية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2572.

 372I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté ETOILE GNOUR CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté ETOILE GNOUR CAR شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة س، 
متجر  ، 4س، البدتان، جيدالن - 

52282 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54525

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) نون29) 222) ( 7 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
تفويت الديد))ة))الحدين عزيزي)
 522 حصة اأت اعية من أصل) (52
نور الدين) )ة)) حصة لفائدة الديد)

الغزيال بتاريخ)7 )نون29) 222.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
سأن29) ( 6 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5444.

 37 I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté SMART DEPLOY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté SMART DEPLOY شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة  ، 
رياض الغا ي 4، جيدالن - 52282 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  نون29) 222) (  

املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند) متبوعة  الشركة  تد ية 

 Sté (: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SMART DEPLOY

نيكوص،) (: غرض الشركة بإيجاز)

التصدير ج اإلستي2اس.

عنوان املقر االأت اعي):)ع ارة) ،)
 52282 (- جيدالن) (،4 الغا ي) رياض 

مكناس املغرب.

أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:

حصة) (332 (: اجزرار) زهي2  الديد 

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

الديد زكرياء)املرابط):)342)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

332)حصة) (: الديد عامر املرابط)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).

جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
زنقة) الديد زهي2 اجزرار عنوانه)ا))

مريرت) (52222 البداتين) حي  (،8

املغرب.

عنوانه)ا)) املرابط  زكرياء) الديد 
 52222 املخازن) جاس  زنقة  (، 6

الحدي ة املغرب.

عنوانه)ا)) املرابط  عامر  الديد 
 52222 املخازن) جاس  زنقة  (، 6

الحدي ة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)) املرابط  زكرياء) الديد 
 52222 املخازن) جاس  زنقة  (، 6

الحدي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 5 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5427.

 372I

N2M(CONSEIL-SARL

PRIMERO INITIATIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

PRIMERO INITIATIVE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املدي2ة رقم 582 الطابق الثالث 

الرقم 5 - 62222 الناضور املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 637

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) ( 2 املؤرخ في)
من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق) (582 رقم) املدي2ة  »شارع 
الناضور) (62222 (- (5 الرقم) الثالث 
املغرب«)إ 4)»ع ارة)82)الشقة)2)رقم)
(- الطابق االجل شارع أن2ال امزيان)

62222)الناضور املغرب«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون29) (26 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 222)تحت رقم)4486.

 373I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté ETOILE GNOUR CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté ETOILE GNOUR CAR شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي ع ارة س، 
متجر  ، 4س، البدتان، جيدالن - 

52282 مكناس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54525



25697 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) نون29) 222) ( 7 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املدؤجلية املحدجسة«)إ 4)»شركة)
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 6 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5444.
 374I

general(audit(maroc

MEDICOMP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

general(audit(maroc
 Rue(Aman، ,2 2, زنقة ع ان
22222، الدار اتبيضاء املغرب

medicomp شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23  شارع 
عبدهللا بن ياسين الدرالبيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 86225

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) أكتوبر) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):
عبدالدالم) )ة)) الديد) تفويت 
حصة اأت اعية من) (5.422 معطال)
حصة لفائدة الديد) ( 2.622 أصل)
أكتوبر) ( 2 بتاريخ) معطال  ح زة  )ة))

.2224
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

سأن29) 222)تحت رقم)823787.
 375I

ACCOF

 CENTRE DE DIAGNOSTIC
 INFRA ET SUPER

STRUCTURE    CDISS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 CENTRE DE DIAGNOSTIC

 INFRA ET SUPER STRUCTURE
CDISS)) شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع تاسلة 
طابق 2 سرب مراكش بلوك 2 رقم 24 

العاليا - 28832 املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
272 2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) ف29اير) 222) (2 
مدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DE DIAGNOSTIC
 INFRA ET SUPER STRUCTURE

. ((CDISS
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البحث ج الدراسات.
شارع) (: االأت اعي) املقر  عنوان 
 2 سرب مراكش بلوك) (2 تاسلة طابق)
املح دية) (28832 (- العاليا) (24 رقم)

املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
  .222 (: الحطاب) اكرام  الديدة 

حصة بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
الديدة اكرام الحطاب عنوانه)ا))
موالي) حي  الداملية  تجزئة  (3 رقم)

يوسف)35222)تازة املغرب.

جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة اكرام الحطاب عنوانه)ا))

موالي) حي  الداملية  تجزئة  (3 رقم)

يوسف)35222)تازة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية بتاريخ)7 )ف29اير)

 222)تحت رقم)4/423 4.

 376I

STREET BUSINESS CENTER

 LA MAISON DE PELERIN JCI

TOURS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STREET BUSINESS CENTER

ع ارة رقم 2 ، رقم 7، زنقة الحرية، 

أليز، مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

 LA MAISON DE PELERIN JCI

TOURS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املنصور الذهبي، إقامة الحبيب، 

رقم 65، الطابق الرابع، شقة رقم 

34 - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3243

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) أكتوبر) 222) (28 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

اسرعو) سعاس  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  ( . 22

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  (2.322

عامر) الديد  مح وس  حامد  سامح 

بتاريخ)28)شتن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم)32542 .

 377I

MULTI TRAVAUX DU NORD

 BENKHDRA TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BENKHDRA TRAVAUX DIVERS

شارع أم سل ة اقامة ضياء ب ط 5 

شقة 5 بوأراح تطوان ، 23222، 

تطوان املغرب

 BENKHDRA TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع أم 

سل ة اقامة ضياء ب ط 5 شقة 

5 بوأراح تطوان شارع أم سل ة 

اقامة ضياء ب ط 5 شقة 5 بوأراح 

تطوان 23222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.267 7

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) (28 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 BENKHDRA الوحيد) الشريك 

مبلغ رأس الها) (TRAVAUX DIVERS

مقرها) جعنوان  سرهم  ( 2.222

اقامة) سل ة  أم  شارع  اإلأت اعي 

ضياء)ب ط)5)شقة)5)بوأراح تطوان)

ط) ب  ضياء) اقامة  سل ة  أم  شارع 

 23222 تطوان) بوأراح  (5 شقة) (5

تطوان املغرب نتيجة ل):)لعدم توفر)

امشغال جركوس سوق الشغل.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

شقة) (5 أم سل ة اقامة ضياء)ب ط)

تطوان) (23222 (- بوأراح تطوان) (5

املغرب.)

ج عين:

ج) الحضري  مح د  الديد)ة))

اقامة) سل ة  أم  شارع  عنوانه)ا))

ضياء)ب ط)5)شقة)5)بوأراح تطوان)

)ة)) تطوان املغرب ك صفي) (23222

للشركة.
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جعند اإلقتضاء)الحدجس املفرجضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل4 

ج) العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7262.

 378I

MULTI TRAVAUX DU NORD

 MULTI TRAVAUX DU

NORD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MULTI TRAVAUX DU NORD

شارع الوالية سنت2 شارع الجوالن 

ع ارة ب مكتب 4  تطوان ، 

23222، تطوان املغرب

 MULTI TRAVAUX DU NORD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الوالية سنت2 شارع الجوالن ع ارة ب 

مكتب 4  تطوان - 23222 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23565

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

تقرر حل) نون29) 222) (22 املؤرخ في)

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات)

 MULTI TRAVAUX(الشريك الوحيد

DU NORD)مبلغ رأس الها)22.222  

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع)

الوالية سنت2 شارع الجوالن ع ارة ب)

تطوان) (23222 (- تطوان) ( 4 مكتب)

املغرب نتيجة ل):)امزمة اإلقتصاسية.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الوالية سنت2 شارع الجوالن ع ارة ب)

تطوان) (23222 (- تطوان) ( 4 مكتب)

املغرب.)

ج عين:

ج) اعراب  حكيم  الديد)ة))

رقم) 2  سمشق  شارع  عنوانه)ا))

املغرب) تطوان  (23222 تطوان)

ك صفي))ة))للشركة.

الحدجس) اإلقتضاء) جعند  (

املخولة) الصالحيات  عل4  املفرجضة 

تبليغ) محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (27 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

 222)تحت رقم)7227.

 372I

ACCOF

CHRAOUI CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ACCOF

 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

CHRAOUI CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مخزن 

طابق سفلي رقم  7 شارع براهيم 

رجساني حي ازهرا - 22 26 برشيد 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 247 

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) نون29) 222) (22 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

تفويت الديد))ة))اح اس بامو)452 

  .222 أصل) من  اأت اعية  حصة 

هشام) )ة)) الديد) لفائدة  حصة 

زيراجي بتاريخ)22)سأن29) 222.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 6 بتاريخ) ب29شيد  االبتدائية 

 222)تحت رقم)464 .

 382I

STREET BUSINESS CENTER

MAURICE & P
إعالن متعدس القرارات

STREET BUSINESS CENTER

ع ارة رقم 2 ، رقم 7، زنقة الحرية، 

أليز، مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

MAURICE & P »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رياض 

سعاسة ، فيال رقم 74 ، مكتب رقم 

7 - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 3233

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في) 2)نون29) 222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ينص عل4) قرار رقم امجل:)

حصة) ((52( تفويت خ دون) مايلي:)

من الديدة)Nathalie(CANO)بتاريخ)

الديد) لصالح  أكتوبر) 222) (22

Loïc( Albert( Benoît( PIEDBOEUF-

 BOEN

الذي ينص عل4) قرار رقم الثاني:)

 Nathalie الديدة) استقالة  مايلي:)

ثانية) ك دي2ة  مهامها  من  (CANO

 Loïc الديد) أصبح  جبالتا ي  للشركة 

Albert( Benoît( PIEDBOEUF-

الوحيد) الشريك  ج  املدي2  (BOEN

للشركة)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  امجل:) رقم  بند 

تم) الدابقة  للقرارات  تبعا  مايلي:)

تحيين النظام امسا�شي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (22 بتاريخ) ب راكش  التجارية 

 222)تحت رقم) 3253 .

 38 I

ACCOF

ACCOUNTING FIRM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

ACCOF

 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ACCOUNTING FIRM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 2 حي 

الوحدة طابق رقم   شقة رقم   

عالية - 22842 املح دية املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 3487

الوحيد) الشريك  قرار  ب قت�شى 

املؤرخ في)22)سأن29) 222)تم حذف)

امنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحا ي):

-)معامالت عقارية

-تجارة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) باملح دية  االبتدائية 

سأن29) 222)تحت رقم)2822.

 382I

FIDEXIA 

QUALVANA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDEXIA

 300Rue(Mostapha(El(Maâni,

 2ème(étage(Bureau(N° 26,

 Centre-Ville, Casablanca ،

20140، Casablanca(Maroc

QUALVANA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  6, ملتقى 

شارع لال الياقوت ج مصطفى املعاني 
رقم 6  الطابق الرابع - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�شى 
القانون) إعداس  تم  أبريل) 222) (28
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
(: تد يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.QUALVANA
التجارة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الرق ية
-)التجارة اإللكت2جنية

-)مركز النداء)
-)بيع خدمات التنقيب املختلفة

عنوان املقر االأت اعي):) 6,)ملتقى)
شارع لال الياقوت ج مصطفى املعاني)
رقم)6 )الطابق الرابع)-)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).
  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)

سرهم،)مقدم كالتا ي:
522)حصة) (: الديد مح د حكام)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
الديد زكرياء)عل ان):)522)حصة)

بقي ة)22 )سرهم للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حكام  مح د  الديد 
 22222 6 )سرب غلف) 38)رقم) زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) عل ان  زكرياء) الديد 
 22222 2 )سرب غلف) 46)رقم) زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)) حكام  مح د  الديد 
 22222 6 )سرب غلف) 38)رقم) زنقة)

الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) عل ان  زكرياء) الديد 
 22222 2 )سرب غلف) 46)رقم) زنقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو) 222)تحت رقم)784626.

 383I

add(solution(Maroc

ADD SOLUTION MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

add(solution(Maroc
 avenue(Abderrahman(El(Youssfi

 Résidence(AL(MOSTAPHA
 ETAGE 4 N 10، 9000، Tanger

Maroc
ADD SOLUTION MAROC شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3 شارع 

عبد الرح ان اليوسفي إقامة 
املصطفى ، طابق 5 ، رقم 2  2222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22622
في) مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�شى 
تم إعداس القانون) أكتوبر) 222) (  
املدؤجلية) ذات  لشركة  امسا�شي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند) متبوعة  الشركة  تد ية 
 ADD (: ب ختصر تد يتها) اإلقتضاء)

.SOLUTION MAROC
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسالك الكهربائية للديارات
تطوير مكونات الديارات
اختبار مكونات الديارات
خدمات اختبار الديارات

التحقق من صحة نظام الكبالج
شارع) (3 (: عنوان املقر االأت اعي)
إقامة) اليوسفي  الرح ان  عبد 
 2222  2 5)،)رقم) املصطفى)،)طابق)

طنجة املغرب.
أألها) من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة):)22)سنة).

  22.222 مبلغ رأس ال الشركة:)
سرهم،)مقدم كالتا ي:

62)حصة) الديد مح د قرموني):)
بقي ة)222. )سرهم للحصة).

 add( solutiom( GmbH الشركة)
سرهم) ( .222 بقي ة) حصة  (:( 40

للحصة).
جالعائلية) الشخصية  امس اء)

جصفات جمواطن الشركاء):
 add( solutiom( GmbH الشركة)
 38444  26 براندأهايج) عنوانه)ا))

فولفدبورغ أملانيا.
عنوانه)ا)) قرموني  مح د  الديد 
 38442  2 غنك) هايدن  أوزيف 

فولفدبورغ أملانيا.
جالعائلية) الشخصية  امس اء) (

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة غباب العرعاري عنوانه)ا))
 38442  2 غنك) هايدن  أوزيف 

فولفدبورغ أملانيا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سأن29) ( 2 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)-.
 384I

MASSILIA CONSEIL SARL

»ARZ HOLDING» أرز هولدين
شركة املداه ة

رفع رأس ال الشركة

MASSILIA CONSEIL SARL
32 شارع مح د الخامس اقامة 
االكدلونس الطابق الداسس 

الشقة رقم 6  ، 62222، جأدة 
املغرب

 »ARZ HOLDING« أرز هولدين
شركة املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 58 
الحي الصناعي لتاجريرت - 65822 

تاجريرت املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 227

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) ف29اير) 222) (22 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من) أي  سرهم«) (52.222.222«

»322.222)سرهم«)إ 4)»52.522.222 

حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاجريرت بتاريخ)3 )سأن29)

 222)تحت رقم)487.

 385I

CLEVDEEP CONSULTING

 AFRICA BARBER & WOMEN

BEAUTY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CLEVDEEP CONSULTING

عزيب الحاج قدجراقامة الفرج 

)هاأر) 57 الطابق 4 رقم 2 طنجة، 

22222، طنجة املغرب

 AFRICA(BARBER & WOMEN

BEAUTY شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

45 الطابق الثاني املركز التجاري 

قيدارية شوقي   ملتقى شارع املتنبي 

ج أح د شوقي طنجة - 22222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8287

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) سأن29) 222) (23 في) املؤرخ 

املصاسقة عل4):

فيال ي) ياسين  )ة)) الديد) تفويت 

أصل) من  اأت اعية  حصة  (522

)ة)) الديد) لفائدة  حصة  ( .222

سأن29) (23 بتاريخ) حربيل  عواطف 

.222 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

سأن29) ( 6 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 222)تحت رقم)225  .

 386I
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dricom

DROGUERIE IMOURANE
إعالن متعدس القرارات

dricom

 BLOC(F1N°147 cite(DAKHLA

 AGADIR ، 80060، AGADIR

MAROC

 DROGUERIE IMOURANE

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي اساكا 

بلوك س رقم   3 تكوين اكاسير - 

hazo.arrad@gmail.com اكاسير 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38 82

ب قت�شى الج ع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)يوليوز)2222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) اأت اعية  حصة  (522 تفويت)

لفائدة) براهيم  زاجك  الديد  طرف 

الديد زاجك اح د

قرار رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

من) براهيم  زاجك  الديد  استقالة 

منصب مدي2 للشركة ج تعيين الديد)
زاجك اح د مدي2 جحيد للشركة ملدة)

غي2 محدجسة مع التوقيع بشكل منفرس)

في أ يع العقوس جالحدابات البنكية)

للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص عل4 مايلي:)

نقل املقر االأت اعي للشركة ا 4 حي)

اساكا بلوك س رقم)  3)تكوين اكاسير.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام امسا�شي التالية:)

عل4) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

ب بلغ) املال  رأس  تحديد  تم  مايلي:)

إ 4) مقدم  (، سرهم) (100،000.00

  22 1،000)حصة اأت اعية بقي ة)

النحو) عل4  موزعة  (، للحصة) سرهم 

  222 اح د) زاجك  الديد  التا ي:)

حصة اأت اعية.

بند رقم)2:)الذي ينص عل4 مايلي:)

أح د) زاجك  الديد  الشركة  يدير 

للشركة) الوحيد  املدي2  اآلن  جهو 

أ يع) في  منفرس  بشكل  التوقيع  مع 

العقوس جالحدابات البنكية للشركة.

بند رقم)4:)الذي ينص عل4 مايلي:)

يقع املقر االأت اعي بالعنوان التا ي:)

تكوين) رقم)  3) س  بلوك  اساكا  حي 

اكاسير

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) (23 بتاريخ) باكاسير  التجارية 

2222)تحت رقم)27622.

 387I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté HIGH DO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

 Sté HIGH DO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 46، 

شارع الزرقطوني، الطابق 5، رقم7  

- 52222 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54262

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)شتن29) 222)تم تحويل)

من) للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

46،)شارع الزرقطوني،)الطابق) »رقم)

البيضاء) الدار  (52222 (- رقم7 ) (،5

تجزئة) (،56-57 »رقم) إ 4) املغرب«)

مكناس) (52222 (- (2 مرأان) تيلينا،)

املغرب«.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 6 بتاريخ) ب كناس  التجارية 

 222)تحت رقم)5445.

 388I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE YSR TDSARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°42

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE YSR TDSARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 43 

زنقة االمام الغزا ي تاح يدانت 

الريش - 52422 الريش املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�شى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) سأن29) 222) (27 في) املؤرخ 

ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 

من) أي  سرهم«) (222.222« قدره)

  22.222« إ 4) سرهم«) ( .222.222«

حصص) تقديم  (: طريق) عن  سرهم«)

نقدية أج عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سأن29) ( 4 االبتدائية ب يدلت بتاريخ)

 222)تحت رقم)343.

 382I

استدراك خطإ جقع بالجريدة 

 الرس ية عدس 5625 بتاريخ

22 سيد 29  222 باإلعالن الذي 

يح ل رقم  286Pالصفحة  2482

شركة مكاو

ش.ذ.م.م

بدال من :

املسجل) الخاص  للعقد  تبعا 

تم تأسيس) يونيو) 222،) ( 3 بتاريخ)

شركة محدجسة املدؤجلية

...........................................................

............................................................

يقرأ :

املسجل) الخاص  للعقد  تبعا 

تم تأسيس) (،22 3 يونيو) ( 3 بتاريخ)

شركة محدجسة املدؤجلية

...........................................................

............................................................

)الباقي ال تغيي2 فيه.)
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املحكمة  التجارية بالرباط
ملف رقم :  77/222
حداب رقم : 4347

كوثر) الديدة  (: امجل) الطرف 
الوطنية)) ( كرمي رقم بطاقة التعريف)

BK  2722)مغربية الجندية.
مريم) الديدة  (: الثاني) الطرف 
التعريف)) بطاقة  رقم  الحياني 

الوطنية)AA 8 4)مغربية الجندية.
صيدلية) (: التجاري) امصل 

القصبة.
القصبة) تجزئة  ت ارة  (: العنوان)

رقم)62 .
رقم السجل التجاري):)23232.

ب صلحة) التعرضات  جستقبل 
التجارية) باملحك ة  التجاري  السجل 
  5 عشرا) خ دة  غاية  إ 4  بالرباط 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

)رئيس مصلحة السجل التجاري 

15 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط
ملف رقم : 73/ 222
حداب رقم : 4246

الطرف امجل):
م ثلها) (NABIL VOYAGE شركة)
بطاقة) رقم  سقيفي  نبيل  القانوني 
مغربي) (A338 63 التعريف الوطنية)

الجندية.
الطرف الثاني):

اح د بناني رقم بطاقة التعريف)
الوطنية)C222635)مغربي الجندية.

امشغال) (: التجاري) امصل 
املختلفة.

شارع) (422 الرباط) (: العنوان)
أكدال) (47 الحدن الثاني محل رقم)

الرباط.
رقم السجل التجاري):)25547.

ب صلحة) التعرضات  جستقبل 
التجارية) باملحك ة  التجاري  السجل 
 ( 5( بالرباط إ 4 غاية خ دة عشر)

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل التجاري

19 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط

ملف رقم : 74/ 222

حداب رقم : 4254

الطرف امجل):
بطاقة) رقم  املحيط،) عائشة 

 A 35522 (: الوطنية) التعريف 

مغربية الجندية.

الطرف الثاني):
بطاقة) رقم  املحيط،) مليكة 

 A623227 (: الوطنية) التعريف 

مغربية الجندية.

 56622 رقم) التجاري  امصل 

املواس) لبيع  محل  التجاري  نشاطها 

الغذائية.
العنوان):)زنقة موحا اجح و زياني)

رقم)2 .
ب صلحة) التعرضات  جستقبل 
التجارية) باملحك ة  التجاري  السجل 
 ( 5( بالرباط إ 4 غاية خ دة عشر)

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

20 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التدوية جالتصفية القضائية

فتح مدطرة اإلنقاذ في حق شركة 

SOMADO
رقم 32

إشعار

47 )الصاسر) ب قت�شى حكم رقم)

بامللف رقم) أكتوبر) 222) ( 4 بتاريخ)

املحك ة) لدى  (222 /83 5/ 42

الذي ق�شى) التجارية بالدار البيضاء)

بفتح مدطرة االنقاذ في حق شركة)
التجاري) السجل  ذات  (SOMADO
رقم) 232)جالكائن مقرها االأت اعي)
زنقة ابوبكر ابن قوتية عكاشة الدار)

البيضاء.

ابوخصيب) انس  الديد  جعين 

امين) مح د  جالديد  منتدبا  قاضيا 

أالبي قاضيا منتدبا نائبا عنه.

جالديد فهد املج29 الكائن مكتبه)
انوال كابيتال سانت2 شارع عبد املومن)
الرابع) الطابق  انوال  شارع  زاجية 

املكتب رقم)32)الدار البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  جعليه 
املعين) للدنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أأل 
مع) الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالندبة) بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 
إ 4 الدائنين القاطنين خارج امل لكة)
7 2 (،584 لل واس) طبقا   املغربية 

ج)722)من مدجنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

1

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التدوية جالتصفية القضائية
فتح مدطرة التدوية القضائية في 

حق شركة صومابلون
رقم 38
إشعار

الصاسر) ( 72 ب قت�شى حكم رقم)
بتاريخ فاتح نوف 29) 222)بامللف رقم)
املحك ة) لدى  (222 /8322/ 74
الذي ق�شى) التجارية بالدار البيضاء)
بفتح مدطرة التدوية القضائية في)
حق شركة صومابلون ذات السجل)
التجاري رقم)83233 )جالكائن مقرها)
القطب) سابينو) 78) االأت اعي 
2  )النواصر الدار) الصناعي الشارع)

البيضاء.
جعين الديد عبد الرفيع بوح رية)
قاضيا منتدبا جالديد املهدي سالم)

قاضيا منتدبا نائبا عنه.
جالديد مح د امان الكائن مكتبه)
امجل) الطابق  االلزاس  شارع  ( 8 

مرس الدلطان الدار البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  جعليه 
املعين) للدنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أأل 
مع) الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالندبة) بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 
إ 4 الدائنين القاطنين خارج امل لكة)
7 2 (،584 لل واس) طبقا   املغربية 

ج)722)من مدجنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

2

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التدوية جالتصفية القضائية
فتح مدطرة التدوية القضائية في 

حق شركة مدرجبي
رقم 36
إشعار

الصاسر) ( 44 ب قت�شى حكم رقم)
بامللف رقم) أكتوبر) 222) ( 4 بتاريخ)
املحك ة) لدى  (222 /8322/ 48
الذي ق�شى) التجارية بالدار البيضاء)
بفتح مدطرة التدوية القضائية في)
السجل) ذات  مدرجبي  شركة  حق 
مقرها) جالكائن  ( 367 رقم) التجاري 
احنان) مزجغن  طريق  االأت اعي 

اسفي.
ابوخصيب) انس  الديد  جعين 
امين) مح د  جالديد  منتدبا  قاضيا 

أالبي قاضيا منتدبا نائبا عنه.
عاي�شي) اللطيف  عبد  جالديد 
شارع) ( 2 مكتبه) الكائن  سنديكا 
الجيش امللكي إقامة الريف الطابق)7 

الرقم)723)الدار البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  جعليه 
املعين) للدنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أأل 
مع) الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالندبة) بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 
إ 4 الدائنين القاطنين خارج امل لكة)
7 2 (،584 لل واس) طبقا   املغربية 

ج)722)من مدجنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

3

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحك ة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التدوية جالتصفية القضائية

فتح مدطرة اإلنقاذ في حق 
 LA DEFENSE CONTRE شركة
L’INCENDIE ET SECURITE

رقم 37
إشعار

82 )الصاسر) ب قت�شى حكم رقم)
رقم) بامللف  نوف 29) 222) (8 بتاريخ)
املحك ة) لدى  (222 /83 5/ 88
الذي) البيضاء) بالدار  التجارية 
حق) في  االنقاذ  مدطرة  بفتح  ق�شى 
 LA DEFENSE CONTRE شركة)
ذات) (L’INCENDIE ET SECURITE
 262323 رقم) التجاري  السجل 
جالكائن مقرها االأت اعي زنقة ابوبكر)
ابن قوتية الطابق امجل عكاشة الدار)

البيضاء.
ابوخصيب) انس  الديد  جعين 
امين) مح د  جالديد  منتدبا  قاضيا 

أالبي قاضيا منتدبا نائبا عنه.
جالديد فهد املج29 الكائن مكتبه)
انوال كابيتال سانت2 شارع عبد املومن)
الرابع) الطابق  انوال  شارع  زاجية 

املكتب رقم)32)الدار البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  جعليه 
املعين) للدنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أأل 
مع) الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالندبة) بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 
إ 4 الدائنين القاطنين خارج امل لكة)
7 2 (،584 لل واس) طبقا   املغربية 

ج)722)من مدجنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

4

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32358 
حداب رقم : 5882 

عقد تقدمة
الداسة جرثتة عبد هللا بندلي ان)

جهم):
الحاملة) الدليمي،) ناسية  الديدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A2532 3)؛

الحاملة) الرندة،) ريحانة  الديدة 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم)X 263)؛

الديد أبو بكر بندلي ان،)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BE762523)؛

بندلي ان،) ر�شى  مح د  الديد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)BE7 2222)؛

بندلي ان،) سلي ان  الديد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)BE84 222)؛

للشخص) م ثلين  بصفتهم 

بالسجل) مسجلين  جغي2  الطبيعي 

جبصفته) البيضاء) بالدار  التجاري 

مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتا ي):

تم تصريح عل4 ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة))

ذات) شركة  (STE( H-ABL( SARL

جاحد) بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

مقرها االأت اعي ب زاجية شارع عبد)

املومن جزنقة الراشتي،)الدار البيضاء.

تم املداه ة في الشركة املذكورة)

أعاله بج يع عناصر أصول جخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  امصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  جتصبح 

املداهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املدتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة امصل التجاري الكائن)
بالدار البيضاء)زاجية شارع عبد املومن)

جزنقة الراشتي،)الدار البيضاء،)جغي2)

بالدار) التجاري  بالسجل  املسجل 

البيضاء.

تسجل) التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري.
النشرة امج 4

رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32362 

حداب رقم : 5225 
بيع أصل تجاري

 PLACE MAILLOT فوتت شركة)

هشام) الديد  طرف  من  امل ثلة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ص دي،)

لفائدة) (BE5 23  (الوطنية

امل ثلة من) (LA CASA ROJA شركة)

متصدق،) االله  عبد  الديد  طرف 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
مج وع امصل التجاري) (BE5 4454

املعد ملقهى جمطعم املتواأد بالدار)

زنقة مو�شى بن نصي2،) (35 البيضاء،)

املسجل) كوتي  حي  الراشد،) إقامة 

بالسجل التجاري رقم) 6 343.

تسجل) التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)

يوما) (( 5( ساخل أأل خ دة عشر)

املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.
النشرة امج 4

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32372 

حداب رقم : 6282 

عقد تقدمة

الحامل) توفيق،) صابر  الديد 

 BH552223 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  م ثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  جمسجل 

البيضاء)تحت رقم)443488)جبصفته)

مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتا ي):

تم تصريح عل4 ما يلي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

شركة) (RZIKA SARL AU ( لشركة)

بشريك) محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جاحد مقرها االأت اعي ب تجزئة سيار)
عين) ( 22 رقم) (25 زنقة) الجديدة،)

الشق،)الدار البيضاء.

تم املداه ة في الشركة املذكورة)
أعاله بج يع عناصر أصول جخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  امصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  جتصبح 
املداهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املدتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا)
النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 
لهذه الشركة امصل التجاري الكائن)
بالدار البيضاء)تجزئة سيار الجديدة،)
زنقة)25)رقم)22 ،)عين الشق،)الدار)
البيضاء،)جاملسجل بالسجل التجاري)
بالدار البيضاء)تحت رقم)443488.

تسجل) التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري.
النشرة امج 4

رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32374 
حداب رقم : 6286 

عقد تقدمة
الحامل) ملدفر،) محفوظ  الديد 
 B4 528 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  م ثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  جمسجل 
البيضاء)تحت رقم)253642)جبصفته)
مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتا ي):
تم تصريح عل4 ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة))
 PHARMACIE MOUMEN PLUS
شركة) (CASABLANCA SARL AU
ذات مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد)
زنقة) مقرها االأت اعي سرب الفقراء،)

 3)رقم)47-51،)الدار البيضاء.
تم املداه ة في الشركة املذكورة)
أعاله بج يع عناصر أصول جخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  امصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  جتصبح 
املداهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
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من) املدتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا)
النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 
لهذه الشركة امصل التجاري الكائن)
بالدار البيضاء)سرب الفقراء) 3)رقم)
جاملسجل) البيضاء،) الدار  (،51-47
البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)253642.
تسجل) التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري.
النشرة امج 4

رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32378 
حداب رقم : 53 6 

عقد تقدمة
الحاملة) التازي،) رفيعة  الديدة 
 B326226 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  م ثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  جمسجل 
البيضاء)تحت رقم)42782 )جبصفته)
مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتا ي):
تم تصريح عل4 ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة))
 PHARMACIE SBATA CASA SARL
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة  (AU
ب) االأت اعي  مقرها  جاحد  بشريك 
الح راء،) الداقية  شارع  (259-261

أ يلة)5،)الدار البيضاء.
تم املداه ة في الشركة املذكورة)
أعاله بج يع عناصر أصول جخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  امصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  جتصبح 
املداهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املدتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا)
النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة امصل التجاري الكائن)
شارع) (259-261 ب) البيضاء) بالدار 
الدار) (،5 أ يلة) الح راء،) الداقية 
البيضاء،)جاملسجل بالسجل التجاري)
بالدار البيضاء)تحت رقم)42782 .

تسجل) التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري.
النشرة امج 4

رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحك ة التجارية بالدارالبيضاء 
ملف رقم):)32382 
حداب رقم):)52 6 

عقد تقدمة
الحاملة) بلخضر  حنان  الديدة 
 BK 22387 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  م ثلة  بصفتها 
بالدار) التجاري  بالسجل  جمسجل 
البيضاء)تحت رقم)8 3228)جبصفته)
مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتا ي):
تم التصريح عل4 ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE BELAKHDAR«
املدؤجلية) ذات  شركة  (»SARL AU
مقرها) جاحد  بشريك  املحدجسة 
(»C«(االأت اعي ب):)الدالم) )الشطر
مومن) سيدي  الغالم  اهل  (73 رقم)

الدار البيضاء.
الشركة) في  املداه ة  ت ت 
املذكورة أعاله بج يع عناصر أصول)
للشخص) التجاري  امصل  جخصوم 
مالكة) الشركة  جتصبح  الطبيعي 
من يوم) للعناصر املداهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.
املدتفيدة) للشركة  سيكون 
امللكية) كامل  التقدمة  هذه  من 
تقدمته) الحال  التجاري  لألصل 
العقد) هذا  توقيع  من  ابتداء)
ابتداء) االنتفاع  أيضا  لها  جسيكون 
لهذه) النهائي  اإلنشاء) تاريخ  من 
الكائن) التجاري  امصل   الشركة 
الشطر) الدالم) ) البيضاء،) بالدار 
»C«)رقم)73)اهل الغالم سيدي مومن)

الدار البيضاء.

التجاري) بالسجل  جاملسجل 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت عدس):)8 3228.

تسجل التعرضات  فان   جبذلك 

التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

 مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء

للنشرة) املوا ي  يوما  ( 5 أأل) ساخل 

امج 4 جالثانية.

النشرة امج 4
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحك ة التجارية بالدارالبيضاء 
ملف رقم):)32382 

حداب رقم):) 622 

عقد تقدمة
الحامل) اسركي  مح د  الديد 

 J 72252 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  م ثال  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  جمسجل 

البيضاء)تحت رقم)2 3227)جبصفته)

مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتا ي):

تم التصريح عل4 ما يلي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

شركة) (»IMMO ADRO« لشركة)

بشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جاحد مقرها االأت اعي ب):)2 )شارع)

الوحدة الدار البيضاء.

الشركة) في  املداه ة  ت ت 
املذكورة أعاله بج يع عناصر أصول)

للشخص) التجاري  امصل  جخصوم 

مالكة) الشركة  جتصبح  الطبيعي 

من يوم) للعناصر املداهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.

املدتفيدة) للشركة  سيكون 

امللكية) كامل  التقدمة  هذه  من 

تقدمته) الحال  التجاري  لألصل 

العقد) هذا  توقيع  من  ابتداء)

ابتداء) االنتفاع  أيضا  لها  جسيكون 

لهذه) النهائي  اإلنشاء) تاريخ  من 

الكائن) التجاري  امصل   الشركة 

الوحدة) شارع  ( 2 البيضاء،) بالدار 

الدار البيضاء.

 جاملسجل بالسجل التجاري باملحك ة

(: التجارية بالدار البيضاء)تحت عدس)

.3227 2

التعرضات) فان  جبذلك 

باملحك ة) الضبط  ب كتب  تسجل 
التجاري) السجل  مكتب  التجارية 

يوما) ( 5 أأل) ساخل  بالدارالبيضاء)

املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.

النشرة امج 4
عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحك ة التجارية بالدارالبيضاء 
ملف رقم):)32386 

حداب رقم):)6326 

عقد تقدمة
الحاملة) ملدفر  مونية  الديدة 

 B34528 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  م ثلة  بصفتها 

بالدار) التجاري  بالسجل  جمسجل 

البيضاء)تحت رقم)88722 )جبصفته)

مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتا ي):

تم التصريح عل4 ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

شركة) (»PHARMACIE KAMILLE«

بشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
22)زنقة) (: جاحد مقرها االأت اعي ب)

حدن سكتاني الدار البيضاء.

الشركة) في  املداه ة  ت ت 
املذكورة أعاله بج يع عناصر أصول)

للشخص) التجاري  امصل  جخصوم 

مالكة) الشركة  جتصبح  الطبيعي 

من يوم) للعناصر املداهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.

املدتفيدة) للشركة  سيكون 

امللكية) كامل  التقدمة  هذه  من 

تقدمته) الحال  التجاري  لألصل 

العقد) هذا  توقيع  من  ابتداء)

ابتداء) االنتفاع  أيضا  لها  جسيكون 

لهذه) النهائي  اإلنشاء) تاريخ  من 

الكائن) التجاري  امصل   الشركة 
حدن) زنقة  (22 البيضاء،) بالدار 

سكتاني الدار البيضاء.
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التجاري) بالسجل  جاملسجل 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت عدس):)88722 .
التعرضات) فان  جبذلك 
باملحك ة) الضبط  ب كتب  تسجل 
التجاري) السجل  مكتب  التجارية 
يوما) ( 5 أأل) ساخل  بالدارالبيضاء)

املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.
النشرة امج 4

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحك ة التجارية بالدارالبيضاء 
ملف رقم):)32388 

حداب رقم):)6327 

عقد تقدمة
الديد ح يد عال الحامل للبطاقة)
بصفته) (BL 32276 رقم) الوطنية 
جمسجل) الطبيعي  للشخص  م ثل 
البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 
مدي2) جبصفته  (44 528 رقم) تحت 
التكوين) طور  في  لشركة  جحيد 

خصائصها كالتا ي):
تم التصريح عل4 ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
(»CAFE EXTRAPOOL SARL AU«
املحدجسة) املدؤجلية  ذات  شركة 
(: بشريك جاحد مقرها االأت اعي ب)
شارع حي الحدني)24)رقم)22)الولفة)

الدار البيضاء.
الشركة) في  املداه ة  ت ت 
املذكورة أعاله بج يع عناصر أصول)
للشخص) التجاري  امصل  جخصوم 
مالكة) الشركة  جتصبح  الطبيعي 
من يوم) للعناصر املداهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.
املدتفيدة) للشركة  سيكون 
امللكية) كامل  التقدمة  هذه  من 
تقدمته) الحال  التجاري  لألصل 
العقد) هذا  توقيع  من  ابتداء)
ابتداء) االنتفاع  أيضا  لها  جسيكون 
لهذه) النهائي  اإلنشاء) تاريخ  من 
الكائن) التجاري  امصل   الشركة 
بالدار البيضاء،)شارع حي الحدني)24 

رقم)22)الولفة الدار البيضاء.

التجاري) بالسجل  جاملسجل 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت عدس):)528 44.
تسجل التعرضات  فان   جبذلك 
التجارية باملحك ة  الضبط   ب كتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
يوما املوا ي) ( 5 ساخل أأل) البيضاء)

للنشرة امج 4 جالثانية.
النشرة امج 4

عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحك ة التجارية بالدارالبيضاء 
ملف رقم):)32326 

حداب رقم):)6552 

عقد تقدمة
الحامل) العرابي  حكيم  الديد 
 BE757734 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  م ثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  جمسجل 
البيضاء)تحت رقم)388288)جبصفته)
مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتا ي):
تم التصريح عل4 ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
شركة) (»BEST STYLO SARL AU«
بشريك) املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
  22 (: ب) االأت اعي  مقرها  جاحد 
الدار) الرا�شي الدالجي  زنقة مح د 

البيضاء.
الشركة) في  املداه ة  ت ت 
املذكورة أعاله بج يع عناصر أصول)
للشخص) التجاري  امصل  جخصوم 
مالكة) الشركة  جتصبح  الطبيعي 
من يوم) للعناصر املداهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.
املدتفيدة) للشركة  سيكون 
امللكية) كامل  التقدمة  هذه  من 
تقدمته) الحال  التجاري  لألصل 
العقد) هذا  توقيع  من  ابتداء)
ابتداء) االنتفاع  أيضا  لها  جسيكون 
لهذه) النهائي  اإلنشاء) تاريخ  من 
الكائن) التجاري  امصل   الشركة 
مح د) زنقة  ( 22 البيضاء،) بالدار 

الرا�شي الدالجي الدار البيضاء.

التجاري) بالسجل  جاملسجل 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت عدس):)388288.
التعرضات) فان  جبذلك 
باملحك ة) الضبط  ب كتب  تسجل 
التجاري) السجل  مكتب  التجارية 
يوما) ( 5 أأل) ساخل  بالدارالبيضاء)

املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.
النشرة امج 4

عن رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 32424 
حداب 6222 
هبة أصل تجاري

ع ر،) بن  بشرى  الديدة  جهبت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
سعيد) الديد  لفائدة  (BH533253
التعريف) لبطاقة  الحامل  عزجزي،)
مج وع) هبة  (Z255 2 الوطنية)
الحقوق املشاعة التي ت لكها املعدة)
 MARIBO CAFE املد اة) مقهى  ل 
ع الة) البيضاء،) بالدار  املتواأد 
سيدي ال29نو�شي،)الج اعة الحضرية)
سالم)   تجزئة  مومن،)  سيدي 
بالسجل) املسجل  ( 8 رقم) بقعة 

التجاري رقم)444252.
تسجل) التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)
يوما) (( 5( عشر) خ دة  أأل  ساخل 

املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 32426 
حداب 6224 
بيع أصل تجاري

الحدين) الديد  جرثة  فوت 
ندابراهيم جهم):

لطيفة ندابراهيم،)الحاملة لبطاقة)
التعريف الوطنية)E278 65)؛

فاط ة ندابراهيم،)الحاملة لبطاقة)
التعريف الوطنية)BK242257)؛

فتيحة ندابراهيم،)الحاملة لبطاقة)
التعريف الوطنية)BE642852)؛

خديجة ندابراهيم،)الحاملة لبطاقة)
التعريف الوطنية)BK232242)؛

الحاملة) ندابراهيم،) أمينة  اللة 
لبطاقة التعريف الوطنية)BK 35364)؛

سعاس ندابراهيم،)الحاملة لبطاقة)
التعريف الوطنية)BK  35363؛

مريم ندابراهيم،)الحاملة لبطاقة)
التعريف الوطنية)BK 35365)؛

حدن ندابراهيم،)الحاملة لبطاقة)
.BK 66453(التعريف الوطنية

لفائدة):
لبطاقة) الحامل  شكري،) يوسف 

التعريف الوطنية) N32532)؛
لبطاقة) الحامل  الرحيم،) مريم 
.BK336676(التعريف الوطنية رقم

مج وع امصل التجاري املعد لبيع)
جاملتواأد) جالتوابل  الغذائية  املواس 
 بالدار البيضاء،)حي الفرح،)الزنقة)32،)
بالسجل) مسجل  جغي2  (21-19 رقم)

التجاري.
تسجل) التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)
يوما) (( 5( عشر) خ دة  أأل  ساخل 

املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 
ملف رقم 32432 
حداب 7243 

بيع أصل تجاري 
فوتت شركة

SALON DE THE EVASION
SARL

هشام) الديد  طرف  من  امل ثلة 
التعريف) لبطاقة  الحامل  اللبار 

.BK 232  (الوطنية
لفائدة):

PATISSIERIE MOLINO SARL
امل ثلة من طرف):

الناجي) الواحد  عبد  الديد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH282285
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مح د ايت ساجس الحامل لبطاقة)
.BK6 457(التعريف الوطنية

املعد) التجاري  امصل  مج وع 
زنقة) البيضاء) بالدار  املتواأد  ملقهى 

عالل بن اح د امكيك رقم)33.
التجاري) بالسجل  جاملسجل 

.8222 
تسجل) التعرضات  فان  جبذالك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خ دة  األ  ساخل  البيضاء)

يوما املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية).
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 
ملف رقم 32432 
حداب 7246 

بيع أصل تجاري 
فوتت):

الحامل) الحري�شي  نزهة  الديدة 
B42 358(لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة):
الدعدجني) ياس ين  الديدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.M527268
املعد) التجاري  امصل  مج وع 
بالدار) املتواأد  املالعب  لصيدلية 
البيضاء)8 )زنقة الندرين بوسيجور.
رقم) التجاري  بالسجل  جاملسجل 

. 22562
تسجل) التعرضات  فإن  جبذالك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خ دة  األ  ساخل  البيضاء)

يوما املوا ي للنشرة امج 4 ةالثانية).
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 
ملف رقم 32444 
حداب 7227 

تفويت حق اإليجار 
فوتت):

TENOR COSMETIX شركة)
امل ثلة من طرف):

الحامل) بندعيد  فريد  الديد 

A223856(لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة):

من) امل ثلة  (INFO AMI شركة)

طرف):

الديد موالي مصطفى الدوارت)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK32845

مج وع املحل التجاري جاملتواأد)

لندن) مكرر شارع  (4 البيضاء) بالدار 
املعاريف جاملسجل بالسجل التجاري)

رقم)222422.

تسجل) التعرضات  فان  جبذالك 

التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خ دة  أأل  ساخل  البيضاء)

يوما املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

ملف رقم 32446 

حداب 7228 
بيع اصل تجاري 

فوت):

الحامل) حنكرير  مح د  الديد 

BK22  4(لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة):

الحامل) بندا�شي  سعيد  الديد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة 

.BK  2626

املعد) التجاري  امصل  مج وع 

البيضاء) بالدار  جاملتواأد  ملطعم 
إقاة ناسية ع ارة)4)رقم)7 )جاملسجل)

بالسجل التجاري عدس)327538.

تسجل) التعرضات  فان  جبذلك 

التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

يوما) عشر  خ دة  األ  البيضاء)

املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 
ملف رقم 32448 
حداب 7327 

 تفويت حقوق مشاعة في
 اصل تجاري 

فوت):
الديد الطيب ابن طلحة الحامل)
B 63653(لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة):
الديد عزيز ملنور الحامل لبطاقة)

.BJ324 83(التعريف الوطنية
أ يع الحقوق املشاعة التي تقدر)
ب)52)%)في امصل التجاري املتواأد)
بالدار البيضاء)حي الد ارة الزنقة) 4 
يوأد) مخزن  من  املتكون  ( 2 الرقم)
بالطابق امر�شي ذا القد ة املفرزة)

رقم) )مداحته)36)مت2 مربع.
جاملسجل بالسجل التجاري تحت)

رقم)8  282.
تسجل) التعرضات  فان  جبذلك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خ دة  أأل  ساخل  البيضاء)

يوما املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 
ملف رقم 32346 
حداب 5752 

بيع أصل تجاري 
فوت):

الركا�شي) الطاهر  الديد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.MA24486
لفائدة):

الحامل) الوافي  مي ون  الديد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة 

.BE543623
ألون) بن  تويمي  طه  الديد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE884825(رقم
املعد) التجاري  امصل  مج وع 
بالدار) جاملتواأد  الديارات  لكهرباء)
مج وعة) (73 /زنقة) ( 4   2 البيضاء)
O)الولفة جاملسجل بالسجل التجاري)

رقم)388722.

تسجل) التعرضات  فان  جبذلك 
التجارية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خ دة  األ  ساخل  البيضاء)

يوما املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاجلة

فتح مدطرة التدوية القضائية
في مواأهة شركة صفوة كرين 
safwa(grains في شخص م.ق
ملف رقم :   32/8326/222 

اشعار
ب قت�شى الحكم رقم)26 / 222 
نون29) 222  (32 بتاريخ) الصاسر 
رقم) املقاجلة  صعوبات  ملف  في 
قضت املحك ة) (،222 /8326/ 32

التجارية ب راكش):)
بتحويل مدطرة االنقاذ املفتوحة)
 SAFWA في حق شركة صفوة كرين)
في شخص م.ق املسجلة) ( (GRAINS
املحك ة) لدى  التجاري  بالسجل 
 257 االبتدائية بابن أرير تحت رقم)

ا 4 مدطرة التدوية القضائية.
جتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

في)8 )شهرا الدابقة لهذا الحكم.
جعين الديد):)عبد الرحيم اس يح)

قاضيا منتدبا.
بندينان) الواحد  عبد  (: جالديد)
شارع) زاجية  (255 الكائن) سنديكا 
حبوس) ابن  جزنقة  الخامس  مح د 

مكتب)2 )مراكش.
الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 
املعين) ( التصريح بديونهم للدنديك)
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
جذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  األ  ساخل 
هذا االشعار بالجريدة الرس ية طبقا)
ج722  ج2 7) (584 املواس) ملقتضيات 

من مدجنة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

18



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25706

املحك ة  التجارية ب راكش

ملف رقم :  72/222 

حداب رقم : 3232
عقد بيع    أصل تجاري 

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�شى 

3 ،)6 )ج)25)أغدطس) 222،)تلقاه)

امستاذ عبد الرح ان سكرجس موثق)

ب راكش،)جمسجل ب راكش بتاريخ)3 

سبت 29) 222،)باعت الديدة أس اء)

التعريف) لبطاقة  الحامة  مداعد،)

الداكنة) (،D534225 رقم) الوطنية 

  2 منطقة) مراكش  أبواب  ب راكش 

ع ارة)32)ب شقة)8،)لفائدة اآلندة)

لبطاقة) الحاملة  سالجي،) سلمى 

 BK526 82 رقم) الوطنية  التعريف 

تجزئة) بالدارالبيضاء) الداكنة 
معرجف) سيدي  (328 رقم) ( فلوريدا)

ب راكش،) الكائن  التجاري  امصل 
املحاميد)4)رقم)372،)جاملخصص):

  PHARMACIE AL AKWAS

جاملسجل بالسجل التجاري ب راكش)

السجل) من  ( 252 2 عدس) تحت 

السجل) من  (2255 جعدس) التحليلي 

املاسية) عناصره  بج يع  الت2تيبي 

  .252.222.22 ب بلغ) جاملعنوية 

سرهم.

فع4 سائني البائعة املذكورة أعاله)

قدم) إ 4  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحك ة  التجاري  السجل 

ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
)اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحك ة  التجارية ب راكش

ملف رقم :  82/222 

حداب رقم : 3234
إعالن عن تقديم  أصل تجاري

 حصة في شركة
موثق) عقد  عرفي  عقد  ب قت�شى 

نوف 29) 222،جمسجل) (23 مؤرخ في)

ب راكش بتاريخ)25)نوف 29) 222.

حدن) أمجكر  الديد  قدم 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
امصل) أ يع  (EE4582 8 رقم)

التجاري الكائن بدجار سيدي مو�شى)
687)مراكش،)جاملعد) تدلطانت))رقم)

جأشغال) الرخام  تجارة  في  مقاجل 

بالسجل) جاملسجل  املختلفة،) البناء)

أ يع) ( 3 328 التجاري تحت عدس)

ب بلغ) جاملعنوية  املاسية  عناصره 

شركة) في  حصة  سره ا  ( 22.222

.MARBYKECH SARL AU

أعاله) املذكور  البائع  سائني  فعل4 

قدم) إ 4  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحك ة  التجاري  السجل 

ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

اإلعالن) نشر  من  عشرا  الخامس 

الثاني.
)اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف رقم :  2/222  

حداب رقم : 2322

اشهار مدتخرج عقد شراء
العدالن) تلقاه  عقد  ب قت�شى 

نفوذ) بدائرة  لالشهاس  املنتصبان 

ابراهيم) بوأدة  االستئناف  محك ة 

 32 ( ح وتي جالحدن س يدة بتاريخ)

بوأدة) مسجل  اغدطس) 222،)
اشت2ى) سبت 29) 222،) ( 6 بتاريخ)

الديد يوسف بنخدة الداكن بدرب)
امباصو زنقة)42)رقم)2 )جأدة.

من البائع له الديد):

الداكن) (: بوعبدالجي) مونصف 

عبد) اجخدة  زنقة  االندلس  بحي 

الدالم رقم)52)جأدة.

)مفتاح)) التجاري) االصل  أ يع 

بالطابق) (23 رقم) الحامل  لل حل 

القناسسة) بدوق  الكائن  العلوي 

مقيد) الغي2  جأدة،) القدي ة  املدينة 

قدره) بث ن  التجاري،) بالسجل 

82.222)سرهم.

املحك ة) امام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوأدة ساخل األ اقصاه)
الثانية،) للنشرة  املوالية  يوما  ( 5
مدمونة) من  (84 لل اسة) تطبيقا 

التجارة.
النشرة امج 4

رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحك ة التجارية بوأدة
ملف رقم :  22/222 
حداب رقم : 2328

اشهار مدتخرج عقد بيع اصل 
تجاري

حررته) رسمي  عقدث  ب قت�شى 
املوثقة) بلهاشمي،) سلي ة  االستاذة 
بوأدة بتاريخ)4)نون29) 222،)مسجل)
باعت) نون29) 222) ( 2 بوأدة بتاريخ)
الداكنة) (: لطيفة س ال ي) (: الديدة)
الدالم) تجزئة  املحلة  ظهر  بوأدة،)

زنقة س)3)رقم)22.
الداكن) (: اح د س ال ي) (: للديد)
سرب) العونية  شارع  بوأدة،)

العاشوري رقم)22.
املقدرة) املشاعة  حقوقها  أ يع 
بثلث)3/ )االصل التجاري املخصص)
بالتقديط) املدمجة  االقراص  لبيع 
مراكش،) زنقة  بوأدة) 4 ) الكائن 
املقيد بالسجل التجاري تحت االرقام)
تحلي،) (62722 (،53324 (،85272

بث ن قدره)34.222 )سرهم.
املحك ة) امام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوأدة ساخل األ اقصاه)
الثانية،) للنشرة  املوالية  يوما  ( 5
تطبيقا لل اسة)84)من مدجنة التجارة.

النشرة امج 4
20 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم :  52/222
حداب رقم : 55 2

اعالن تفويت الحق في الكراء
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�شى 
االستاذ عزيز ايت عبد الدالم موثق)
بتاريخ)    تاجأطات  عين  ب دينة 

نون29) 222.

باع الديد فرجي سوساني بن بلخي2)

التعريف) لبطاقة  الحامل  جمباركة 

الوطنية رقم)J 82658)الداكن برقم)

23)حي الرشاس عين تاجأطات.

علي) بن  بوتغوت  مح د  للديد 

التعريف) لبطاقة  الحامل  جالزهرة 

الداكن) (،DJ26568 رقم) الوطنية 

لحدن) ايت  بوهو  علي  ايت  بدجار 

جيوسف أ اعة لقصي2.

التجاري) لل حل  الكراء) في  الحق 

ب دينة) (23 الرشاس رقم) الكائن بحي 

بالسجل) جاملسجل  تاجأطات  عين 

تحديد) جتم  (،78444 رقم) التجاري 

قي ته قدره)42.222 )سرهم.

املحك ة) امام  التعرضات  تقبل 

التجارية ب كناس))ساخل األ اقصاه)

5 )يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة امج 4
رئيس مصلحة كتابة الضبط باملحك ة

)التجارية ب كناس

21 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
ملف عدس :  222/ 2 

ملف تفويت نصف    أصل تجاري 
عن طريق البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحك ة التجارية بطنجة،)

2)نوف 29) أنه ب قت�شى عقد عد ي في)

 222،)باعت الديدة حنان الوسراني)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

الداكنة بطنجة حي) (K338785 رقم)

الهراريس))جاملسجلة بالسجل التجاري)

2332  ،)نصف) بطنجة تحت عدس)

حي) بطنجة  الكائن  التجاري  امصل 

طنجة) (52 رقم) (2 زنقة) املرس  ظهر 

البالية لفائدة الديد س ي2 الوسراني)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

قي ة) جحدست  (،KB 27 28 عدس)

نصف امصل التجاري موضوع البيع)

 22.222.22 قدره) إأ ا ي  مبلغ  في 

سرهم.))



25707 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

التعرضات) أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)

5 )يوما ابتداء)من تاريخ) ساخل أأل)

جما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.

النشرة امج 4
عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحك ة  التجارية بطنجة

ملف عدس :  22/222 

ملف تفويت نصف    أصل تجاري 
عن طريق البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحك ة التجارية بطنجة،)

24)يونيو) أنه ب قت�شى عقد عد ي في)

الفغلومي) ع ر  الديد  باع  (،222 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

بطنجة) جالداكنة  (K3825 7 عدس)

إقامة) العزيز  عبد  موالي  شارع 

رقم) (2 الطابق) العزيز  عبد  موالي 

التجاري) بالسجل  جاملسجلة  (32

مج وع) (،877 8 بطنجة تحت عدس)

امصل التجاري الكائن بطنجة أرض)

 46 بوحوت موحا اجح و الزياني رقم)

لفائدة) الزهراء) جاأهة شارع فاط ة 

الديد أواس اجيحيى الحامل لبطاقة)

(،R  4253 الوطنية عدس) التعريف 

التجاري) امصل  قي ة  جحدست 

في مبلغ إأ ا ي قدره) البيع  موضوع 

222.222.22)سرهم.))

التعرضات) أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)

5 )يوما ابتداء)من تاريخ) ساخل أأل)

جما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.

النشرة امج 4
عن رئيس كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاجلة

رقم : 22 /8326/ 222
TRAVELAND شركة ترافالند

إشعار
ب قت�شى الحكم رقم)22 )الصاسر)
بتاريخ)32)نوف 29) 222)عن املحك ة)
رقم) امللف  في  بأكاسير  التجارية 

22 /8326/ 222)القا�شي ب):
فتح مدطرة التصفية القضائية)
 TRAVELAND(في حق شركة ترافالند
مقرها) الكائن  مداه ة  شركة 
االأت اعي برقم)253)ع ارة أبو الفرح)
شارع الحدن الثاني أكاسير،)جاملقيدة)
املحك ة) بهذه  التجاري  السجل  في 

تحت رقم)5272))السجل التحليلي).
را�شي) ع ر  الديد  عل4  باإلبقاء)
قاضيا منتدبا جالديد خالد العظيمي)
بخوش) حدن  جالديد  له،) نائبا 

سنديكا.
باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع)
هو التاريخ املحدس في الحكم القا�شي)

بفتح مدطرة التدوية القضائية.
ضم الصائر إ 4 مصاريف املدطرة)
االستخالص) في  امتيازية  جاعتبارها 
بش ول الحكم بالنفاذ املعجل بقوة)

القانون.
بتسجيل) الضبط  كتابة  بقيام 
ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري)
للشركة فورا،)جنشر إشعار بالحكم في)
اإلعالنات) نشر  لها  مخول  صحيفة 
الرس ية) الجريدة  جفي  القانونية 
اللوحة) عل4  اإلشعار  هذا  جتعليق 
مع) باملحك ة  الغرض  لهذا  املعدة 
تبليغ الحكم إ 4 املقاجلة جالكل ساخل)

أأل ث انية))8))أيام من صدجره.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

24

املحك ة التجارية بأكاسير
ملف صعوبات املقاجلة
رقم : 2/22 2222/83

إشعار
 ب قت�شى الحكم رقم)2  )الصاسر
في) نوف 29) 222) (32 بتاريخ)
رقم) املقاجلة  صعوبات  ملف 
املحك ة) قضت  (2222/83 2/22

التجارية بأكاسير):

مدي2ي) بتح يل  (: املوضوع) في 
مح د) الداسة  »مي29جمي2«) شركة)
ات ان،) فوزية  الشويخ،) العربي 
جمراس) الشرعي  منى  الشويخ،) ملياء)
الشويخ تضامنا النقص الحاصل في)
في) جمؤقتا  كليا  الشركة  أصول  باب 
سرهم،) (74.677.427,26 حدجس مبلغ)
ملدة) التجارية  أهليتهم  جبدقوط 

خ س سنوات.
بتسجيل) الضبط  كتابة  بقيام 
بالسجل) الحكم  هذا  من  ملخص 
التجاري) جالسجل  املحلي  التجاري 
من) مدتخرج  جنشر  فورا  املركزي 
نشر) لها  مخول  صحيفة  في  الحكم 
جالقضائية) القانونية  اإلعالنات 
الرس ية) الجريدة  جفي  جاإلسارية 
لهذا) املعدة  اللوحة  عل4  جبتعليقه 

الغرض في املحك ة.
اإلشارة إ 4 حكم سقوط امهلية)
العربي) مح د  (: الداسة) التجارية 
الشويخ،)فوزية ات ان،)ملياء)الشويخ،)
منى الشرعي جمراس الشويخ بسجلهم)

العد ي بعد صي2جرته نهائيا.
املعجل) بالنفاذ  الحكم  بش ول 
بدقوط) املتعلق  الشق  باستثناء)

امهلية التجارية.
عن رئيدة مصلحة كتابة الضبط

25

املحك ة التجارية بأكاسير
مكتب السجل التجاري
ملف عدس:  62-222

حداب خصو�شي : 2764
بيع أصل تجاري

ب وأب العقد التوثيقي املصحح)
غشت) 222،) (23 بتاريخ) االمضاء)
بطاقته) ريدج  طارق  الديد  باع 
امصل) أ يع  (،I4 2872 الوطنية)
مكرر) (22 رقم) ب  الكائن  التجاري 
الج اعي) الصناعي  الحي  بلوك) )
جاملسجل بالسجل) (، الت2ابية الكاسير)
باكاسير) التجارية  باملحك ة  التجاري 
الديد) لفائدة  (62638 عدس) تحت 
الوطنية) بطاقة  املوسن  ايت  يوسف 
إأ ا ي) بث ن  جذلك  (،SH 52382

قدره)322.222.22سرهم.

جبذلك فإن رئيدة مصلحة كتابة)
أن) مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط) ب كتب  تسجل  التعرضات 
املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل)
املوالية) ( 5 يوما) عشرة  الخ دة 
 8384 لل واس) طبقا  الثانية  للنشرة 

ج24 )من مدجنة التجارة.
تحت أ يع التحفظات.

رئيس كتابة الضبط
النشرة امج 4

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
الرقم التحليلي):)4526 

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
حداب رقم 2626  م

ملف التقديم رقم 2/ 222
نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
بخريبكة،) االبتدائية  باملحك ة 
83 الفصل) لل قتضبات   تطبيقا 
القانون) التجارة،) مدجنة  من  ج24 )

رقم)95-15)نعلن ما يلي):
ب قت�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
صحة) عل4  مصاسق  نوف 29) 222،)
الدلطات) طرف  من  أطرافه  توقيع 
املختصة بتاريخ فاتح نوف 29) 222،)
قدم الديد سح ان العاتية الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الكائن) التجاري  امصل  (،Q5 725
3 35)سجار ملشاهرة أ اعة) بالطريق)
الكفاف خريبكة مخصص إلستغالل)
بالسجل) مسجل  للخدمات  محطة 
حيث) ( 4526 رقم) تحت  التجاري 
مبلغ) في  التجاري  امصل  تقويم  تم 
تقرير) حدب  سرهم  ( .253.222
مراقب الحصص جذلك لفائدة شركة)
جحيد) بشريك  ش.ذ.م.م  (TSCOP

مسجلة تحت رقم)7373.
تسجل) التعرضات  فإن  جعليه 
املحك ة) بهذه  الضبط  ب كتب 
بخريبكة) التجاري)) السجل  )مكتب 
ساخل أأل أقصاه خ دة عشر يوما)

بعد النشر الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار تقديم امصل التجاري كحصة 

في شركة 
ملف اإلشهار عدس:  83/222

حداب رقم: 2524
السجل التجاري: 7448

إن رئيس كتابة الضبط باملحك ة)
أسفله) املوقع  بالصويرة  اإلبتدائية 
يصرح أنه ب قت�شى عقد عرفي م29م)
عنه) جاملؤسى  (،222 / 2/28 بتاريخ)
رسوم التسجيل بتاريخ) 2/  / 222 
قام الديد اهدجن عبد املالك،)مغربي)
الجندية مزساس بتاريخ)274/24/25  
(،N24356 رقم) الوطنية  بطاقته 
بتقديم أ يع عناصر امصل التجاري)
إقليم) جزمزم  إذا  بيزضاض  الكائن 
نشاط) مل ارسة  جيدتغل  الصويرة،)
التجاري) بالسجل  املسجل  )صيد ي))
بالصويرة) االبتدائية  باملحك ة 
بث ن) جاملقدر  (،7448 رقم) تحت 
جذلك كحصة) سرهم،) (  22222.22
التأسيس) طور  في  (_ الشركة) في 
 STE PHARMACIE« املد اة.) (_

.»AHADOUN SARL AU
جعليه فعل4 الدائنين أن يتقدمو)
السجل) مكتب  إ 4  بتعرضاتهم 
أأل) ساخل  املحك ة  بهذه  التجاري 
اإلعالن) هذا  نشر  تاريخ  من  يبتدئ 
امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

101 مكرر

املحك ة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد صدقة أصل تجاري
ملف اإلشهار رقم : 76/ 222

حداب رقم : 22228
السجل التجاري : 4282 

إن رئيس كتابة الضبط باملحك ة)
أسفله) املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

يصرح):
بتاريخ) عد ي  عقد  ب قت�شى   أنه 
عبد) العدلين  ب كتب  أغدطس  (2
بيزكارن،) جمح د  التحاس  النبي 
جاملؤسى عنه رسوم التسجيل بتاريخ)

24)أغدطس) 222.

تصدقت الديدة فاط ة الزهراء)
كراتي بنت مح د،)مغربية الجندية،)
(، 268 سيد 29) (5 بتاريخ) مزساسة 
 N63527 رقم) الوطنية  بطاقتها 
بامصل) متزجأة،) بفرندا،) الداكنة 
املاسية) عناصره  بج يع  التجاري 
الطرقية) باملحطة  الكائن  جاملعنوية،)
نشاط) مل ارسة  جيدتغل  الصويرة،)
التجاري) بالسجل  املسجل  )مقهى))
باملحك ة االبتدائية بالصويرة تحت)
لفائدة الديد مصطفى) ( 4282 رقم)
املزساس) الجندية،) مغربي  الكراتي،)
الحامل) (، 265 أبريل) ( 6 بتاريخ)
 N4 452(لبطاقة التعريف الوطنية رقم

الداكن برقم)85)بالتجزئة)4،)الصويرة.
جعليه فعل4 سائني البائع املذكور)
مكتب) إ 4  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري بهذه املحك ة ساخل)
أأل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن)
امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر)

)5 ))من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحك ة  االبتدائية بالصويرة
ملف عدس):)77/ 222
حداب):)22222

السجل التجاري):)4282 

عقد صدقة أصل تجاري
إن رئيس كتابة الضبط باملحك ة)
أسفله) املوقع  بالصويرة  االبتدائية 
عد ي) عقد  ب قت�شى  أنه  يصرح 
العدلين) أغدطس ب كتب  (2 بتاريخ)
بيزكارن) جمح د  التحاس  النبي  عبد 
جاملؤسى عنه رسوم التسجيل بتاريخ)

24)أغدطس) 222.
تصدق الديد عبد الرحيم كراتي)
مزساس) الجندية  مغربي  مح د  بن 
بتاريخ)7 )أغدطس) 26 ،))بطاقته)
الداكن) (،N2 53 (رقم الوطنية 
بالصويرة) (722 بتجزئة الدقالة رقم)
عناصره) بج يع  التجاري  بامصل 
باملحطة) الكائن  جاملعنوية،) املاسية 
مل ارسة) جيدتغل  الصويرة  الطرقية 
بالسجل) املسجل  )مقهى)) نشاط)
االبتدائية) باملحك ة  التجاري 

4282 ،)لفائدة) بالصويرة تحت رقم)
مغربي) الكراتي  مصطفى  الديد 
أبريل) ( 6 بتاريخ) املزساس  الجندية 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  (، 265
الداكنة) (،N4 452 عدس) الوطنية 

برقم)85)بالتجزئة)4)الصويرة.
جعليه فعل4 سائني البائع املذكور)
مكتب) إ 4  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري بهذه املحك ة ساخل)
أأل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن)
امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

 22 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار تقديم أصل تجاري 

كحصة في شركة
رقم :  2/222 

حداب خصو�شي رقم 822 2
حرر) عرفي  عقد  ب قت�شى 
سبت 29) 222  (2 بتاريخ) بالقنيطرة 
 Mme(MAGHNOUJ(قدمت الديدة
 NAIMA MAROCAINE CIN
التجاري) امصل  كافة  (B 33537
بالسجل) املقيد  كصيدلية  املدتغل 
االبتدائية) املحك ة  لدى  التجاري 
بالقنيطرة تحت رقم)22322)جالكائن)
أفكا) (429-427 رقم) ( 53 زنقة) ب 
ذات) الشركة  في  كحصة  القنيطرة 
جاحد) بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 
 SOCIETE PHARMACIE املد اة)
 ALANDALOUS SARL AU EN
 COURS DE CONSTITUTION
جالذي تم تقيي ه من طرف مراقب)
الحصص في مبلغ)2.222.222)سره ا.
فعل4 سائني مقدمة امصل التجاري)
أعاله) املذكورة  الشركة  في  كحصة 
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحك ة)
  5 االبتدائية بالقنيطرة ساخل أأل)
من تاريخ النشرة الثانية) يوما ابتداء)

طبقا للفصل)84)من مدجنة التجارة.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مريم الحو�شي

منتدب قضائي م الدرأة امل تازة

35 مكرر

املحكمة  االبتدائية باملحمدية
ملف عدس :  27/222

حداب خصو�شي عدس : 2282
اعالن عن تحويل شخص ذاتي 
لشركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
أنه) باملح دية  االبتدائية  باملحك ة 
ب وأب العقد العرفي املسجل بتاريخ)
تم تحويل الشخص) يوليو) 222،) (3

الذاتي):
الحاملة) املريني  سعاس  الديدة 
(،A52742 عدس) الوطنية  للبطاقة 
تحت) التجاري  بالسجل  جاملسجلة 
العاليا) الكائن برياض) ) ( 222 رقم)

رقم)34)املح دية.
(: اعتباري) شخص  إ 4 
 PHARMACIE SOUAD LAMRINI
محدجسة) مدؤجلية  ذات  شركة 
قدره) برأس ال  جحيد  بشريك 
622.222. )سرهم،)مقرها االأت اعي)
باملح دية رياض) )العاليا الرقم)34،)

مدي2تها الديدة سعاس املريني.
التعرضات) أ يع  فإن  جعليه 
يجب أن تقدم إ 4 كتابة ضبط هذه)
من) يوما  ( 5 أأل) ساخل  املحك ة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة امج 4

عن رئيس كتابة الضبط

 26 مكرر

املحكمة  االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاي عدس : 6288

إعالن عن اشهار عقد تقديم أصل 
تجاري حصة في شركة

املصحح) العرفي  العقد  ب قت�شى 
نوف 29) 222،) ( 6 في) اإلمضاء)
نوف 29) 222،) (24 بتاريخ) جاملسجل 
قدم الديد عبد العزيز ايت التهامي)
الوطنية) لبطاقةالتعريف  الحامل 
التجاري) امصل  (،EB33235 رقم)
باملحك ة) جاملسجل  له  امل لوك 
 26 بتاريخ) باي نتانوت  االبتدائية 
من) (6288 تحت عدس) (،22 2 ف29اير)
السجل اإليضاحي كحصة في شركة)
(،STE RASSIL NEGOCE SARL AU
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عدس) تحت  املحك ة  بهذه  املسجلة 
سرهم) ( .222.222 بقي ة) ( 5 5

)مليون جتدع ائة ألف سرهم).
أعاله) املذكور  البائع  سائني  فعل4 
قدم) إ 4  بتعرضاتهم  يقدموا  أن 
السجل التجاري باملحك ة))االبتدائية)
من) يبتدئ  أأل  ساخل  بإي نتانوت 
اليوم) في  جينتهي  اإلعالن  نشر  تاريخ 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس كتابة الضبط

 27 مكرر

املحكمة  االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري
ملف عدس  24/222
حداب عدس :  223

اشهار تقديم أصل تجاري حصة
 في شركة

ب قت�شى عقد مداه ة في شركة)
مؤرخ في)26)أغدطس) 222،)جتقرير)
مراقب الحدابات املؤرخ في)5)أكتوبر)
 222،)جبطلب موسع بكتابة الضبط)

بتاريخ)7 )نوف 29) 222.
سعيد) تابيا  ايت  الديد  قدم 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK78222(رقم
بداحة) الكائن  التجاري  امصل 
7)حي الدعاسة الدشي2ة) املسجد رقم)
جاملسجل بالسجل) الجهاسية انزكان،)
بالسجل) (7542 رقم) تحت  التجاري 
في) كحصة  املحك ة  بهذه  التحليلي 
 PHARMACIE املدعوة) الشركة 
SAID 22)شركة محدجسة املدؤجلية)
ذات الشريك الوحيد جالكائن مقرها)
االأت اعي بنفس العنوان املشار إليه)

أعاله.
رئيس) الديد  يعلن  عليه  جبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع) عل4  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه) الضبط  بكتابة  توسع  املذكور 
5 )يوما) املحك ة ساخل أأل أقصاه)
لل اسة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدجنة التجارة.
النشرة امج 4

عن رئيس كتابة الضبط

 28 مكرر

املحك ة اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري 
ملف عدس  26/222
حداب عدس 2324

إشهار تقديم أصل تجاري حصة في 
شركة

ب قت�شى عقد مداه ة في شركة)
مؤرخ في)2/27 / 222)جتقرير مراقب)
 222 / 2/ 2 في) املؤرخ  الحدابات 
جبطلب موسع بكتابة الضبط بتاريخ)
امح د) الديد  قدم  (222 / 2/ 2
التعريف) لبطاقة  الحامل  بوبكري 
امصل) (B48426 (رقم الوطنية 
املركز) (32 برقم) الكائن  التجاري 
التجاري ايراك االمان الدشي2ة انزكان)
تحت) التجاري  بالسجل  جاملسجل 
بهذه) التحليلي  بالسجل  (8886 رقم)
املحك ة كحصة في الشركة املدعوة)
(»PHARMACIE AL FETOUAKI«
ذات) املدؤجلية  محدجسة  شركة 
مقرها) الكائن  ج  الوحيد  الشريك 
االأت اعي بنفس العنوان املشار إليه)

أعاله.
رئيس) الديد  يعلن  عليه  جبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع) عل4  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  توسع  املذكور 
5 )يوما) املحك ة ساخل األ أقصاه)
لل اسة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدجنة التجارة.
النشرة امج 4

رئيس مصلحة كتابة الضبط

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 
سليمان

ملف التنفيذ رقم :  4/ 2 6/ 222
إعالن عن بيع عقار باملزاس العلني

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحك ة االبتدائية بديدي سلي ان)

املوقع أسفله):
يناير) (3 بتاريخ) سيقع  بأنه  يعلن 
2222)عل4 الداعة العاشرة جالنصف)
 3 رقم) البيوعات  بقاعة  صباحا 
باملحك ة االبتدائية بديدي سلي ان)

بيع ما يلي باملزاس العلني.

جاأب املقدم عليها في العقار الذي)

هو عبارة عن سار سكنية مكونة من)

ثالثة) عل4  يحتويان  جفوقي  سفلي 

جبهو) جمرحاضين  جمطبخين  غرف 

 42 ضواية صغي2ة جسطح مداحتها)

مت2 مربع الكائنة بحي الغ اريين الزنقة)

5)رقم)4 )سيدي سلي ان.

بصفته) عداجي  اشعيب  لفائدة 

أ عة) عليها  املحجر  عل4  مقدما 

الجدعوني.

جقد حدس الث ن االفتتاحي النطالق)

  32.222 البيع باملزاس العلني في مبلغ)

سرهم زياسة)3%)لفائدة الخزينة العامة)

جلل زيد من املعلومات ي كن االتصال)

بقدم التنفيذات القضائية باملحك ة)

االبتدائية بديدي سلي ان.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

37

املحكمة االبتدائية بطانطان
ملف رقم  2/ 222

رقم الحداب : 52  

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ب قت�شى القانون امسا�شي املؤرخ)

الديد) قدم  سيد 29) 222) (3 في)

لبطاقة) الحامل  اليحيوي  عصام 

 IC64787 عدس) الوطنية  التعريف 

جاملسجل بالسجل التجاري بطانطان)
تحت رقم)32448)كافة أصله التجاري)

الكائن بالحي اإلساري الوطية طانطان)

PHARMACIE EL OUATIA  املدعو)

جاملقدر في)2.222.222)سرهم.

جبذلك فإن الديد رئيس مصلحة)

االبتدائية)) باملحك ة  الضبط  كتابة 

مصلحة) ذي  لكل  يعلن  بطانطان،)

أن التعرضات تسجل ب كتب ضبط)

ساخل) بطانطان  االبتدائية  املحك ة 

يوما املوالية للنشر الثانية) ( 5 أأل)

طبقا لل اسة)84)من مدجنة التجارة.

تحت أ يع التحفظات.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
إعالن عن بيع أصل تجاري 

ملف رقم :  2/222 

حداب رقم :  22225/222

طرف) من  موثق  عقد  ب قت�شى 

في) مؤرخ  محوش  سعيد  املوثق 

بتاريخ) جاملسجل  (222 / 2/ 2

أامع) الديد  باع  (222 / 2/  

 ( /2( النصف) ماندبته  اعلوان 

امل لوك) التجاري  امصل  ملكية  من 

   2234 رقم) تحت  املسجل  له 

 CAFE( جهو عبارة عن مقهى يدمى)

بالصخي2ات) الكائن  ((L’AVENIR

محل رقم) )ع ارة)33)أوهرة للديد)

العربي فاضل بن الحدين بث ن قدره)

فإن) جبذلك  سرهم،) (322.222.22

الضبط) ب كتب  تسجل  التعرضات 

مكتب) بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة 

السجل التجاري ساخل أأل)5 )يوما)

املوا ي للنشرة امج 4 جالثانية.

النشرة امج 4

102 مكرر

محكمة االستئناف بتازة
ملف أنائي ابتدائي رقم : 

2222/2622/28

ملف التحقيق رقم 2 82/22

ملخص القرار بعد اأراء املدطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)الجباري.

االسم الشخ�شي):)عبد هللا.

العيا�شي بن عبد هللا جأمه) (: ابن)

حدنة بنت اسريس.

أغدطس) ( 5 بتاريخ) املولوس 

. 225

الداكن):)الطابق امجل رقم)267  

املج وعة)4)الهراجيين الدار البيضاء.

مارس) (22 بتاريخ) عليه  حكم 

.222 

ب ؤاخذة املتهم من أأل االفعال)

ظرفي) سجن  إليه  املندوب  الجرمية 

 5 2 للفصل) طبقا  جالتعدس  الكدر 

من ق ج بعد))اعاسة التكييف جعقابه
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حبدا) ((2 ( عل4 ذلك بدنة جاحدة)

في) مج29ا  الصاسر  تح يله  مع  نافذا 

الحد امسنى.

بظرجف) املقت2نة  الدرقة  (: مأل)

الليف جالكدر جالتعدس.

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

29 

محك ة االستئناف بتازة

ملف أنائي ابتدائي
رقم : 3/5 26/ 222 

ملف التحقيق :   /2222

ملخص القرار بعد إأراء املدطرة 

الغيابية

االسم العائلي):)زجاسة.

االسم الشخ�شي):)ياسين.

ابن):)مح د بن قدجر جأمه):)حورية)

بنت عبد القاسر.

املولوس بتاريخ 22 نوف 29 2222.

 الداكن):)سجار حلوان أ اعة باب)

بوسير تازة.

حكم عليه بتاريخ)3)ماي) 222.

أأل) من  الحدث  ب ؤاخذة 

إليه) املندوبة  الجرمية  امفعال 

جعقابه عل4 ذلك بدنة جاحدة حبدا)

بواسطة) الصائر  تح يله  مع  نافذا 

جليه القانوني مج29ا في الحد امسنى.

بظرفي) املقت2نة  الدرقة  (: مأل)

التعدس جالليل جالعنف.

م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط

30

محك ة االستئناف بتازة

ملف أنائي ابتدائي
رقم : 3/6 26/ 222 

ملف التحقيق : 3 /2222

ملخص القرار بعد إأراء املدطرة 

الغيابية

االسم العائلي):)اعراب.

االسم الشخ�شي):)شي اء.
ابنة):)رشيد بن مح د جأمها):)حياة)

بنت عالل.

املولوسة بتاريخ 2  ف29اير 2225.
 الداكنة):)حي القدس)2)مج وعة)

8)رقم)77)تازة.
حكم عليها بتاريخ)3)ماي) 222.

من) الحدثة  املته ة  ب ؤاخذة 
أأل امفعال الجرمية املندوبة إليها)
سنوات) بخ س  ذلك  عل4  جعقابها 
)5))سجنا نافذا مع تح يلها الصائر)
في) مج29ا  القانوني  جليها  بواسطة 

امسنى.
إأرامية) عصابة  تكوين  (: مأل)
بظرجف) الدرقة  محاجلة  جتعدس 

التعدس جح ل الدالح الظاهر الخ..
م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط
31

محك ة االستئناف بتازة
ملف أنائي استئنافي

رقم : 72/  2222/26 
ملف ابتدائي : 4/63 22

ملخص القرار بعد إأراء املدطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)بلقيس.
االسم الشخ�شي):)مح د.

ابن):)عبد العزيز بن مح د جأمه):)
فاط ة بنت اح د.

أغدطس   27 بتاريخ  املولوس 
. 282

الصناعي) حي  ( 47 (: الداكن)  
التقليدي تازة.

حكم عليه بتاريخ)4)نوف 29)2222.
في ا) املدتأنف  الحكم  بإلغاء)
ق�شى به من عدم مؤاخذة املتهم من)
أأل أنحة الدرقة جفي ا ق�شى به)
من إعاسة التكييف إ 4 أنحة إعاسة)
نقوس مزجرة إ 4 التداجل بعد اكتشاف)
338/ف2)من ق) عيبها طبقا للفصل)
ج ج بعد التصدي مؤاخذته من أأل)
املندوب إليه جعقابه عل4 ذلك بعشر)
جتح يله) نافذا  سجنا  (( 2( سنوات)

الصائر مج29ا في امسنى.
توزيع أجراق مالية مزيفة) (: مأل)
حالة) في  الدرقة  جأنحة  علم  عن 

العوس.
م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط
32

محك ة االستئناف بتازة
ملف أنائي ابتدائي

رقم : 2622/4/ 222 
ملف التحقيق : 4 /2222

ملخص القرار بعد إأراء املدطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)بن اع ي2ة.
االسم الشخ�شي):)مني2.

ابن):)ع ر بن عبد هللا جأمه):)زهرة)
بنت اح د.

املولوس بتاريخ 22 يونيو 286 .
 الداكن):)فيال رقم)42)تازة.

حكم عليه بتاريخ)2 )ماي) 222.
ب ؤاخذة املتهم من أأل امفعال)
عل4) جعقابه  إليه  املندوب  الجرمية 
حبدا نافذا) ((2( ذلك بدنتين اثنين)
الحد) في  مج29ا  الصائر  تح يله  مع 

امسنى.
لظرفي) املقت2نة  الدرقة  مأل 

الخدم جالليل.
م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط
33

محك ة االستئناف بتازة
ملف أنائي استئنافي

رقم : 2222/2643/8 
ملف ابتدائي : 2 /2222/2642 

ملخص القرار بعد إأراء املدطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)ح وش.
االسم الشخ�شي):)اح د.

عبد الرح ان بن عبد هللا) (: ابن)
جأمه):)محجوبة بنت اح د.

املولوس بتاريخ 2 سبت 29 278 .
قياسة) انحناحن  سجار  (: الداكن)  

اأدير سائرة اكنول تازة.
حكم عليه بتاريخ)28)أبريل) 222.
في ا) املدتأنف  القرار  بإلغاء)
أأل) من  املتهم  براءة  من  به  ق�شى 
أناية محاجلة القتل الع د جالحكم)
ب ؤاخذته من أألها جتأييده في باقي)
ما ق�شى به مع تعديله جذلك بالرفع)
بها) املحكوم  الحبدية  العقوبة  من 
 ( 2( سنوات) عشرة  إ 4  املتهم  عل4 
الصائر مج29ا) نافذا جتح يله  سجنا 

في امسنى.

جأنح) القتل  محاجلة  (: مأل)
جالهجوم) بالدالح  جالجرح  الضرب 

عل4 مدكن الغي2.
م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط
34

محك ة االستئناف بتازة

ملف أنائي استئنافي رقم : 
22 2/26 5/2 

ملف ابتدائي رقم : 3 /3 2/26 22
ملخص القرار بعد إأراء املدطرة 

الغيابية
:)الج غيلي،)االسم) االسم العائلي)
بن) مح د  ابن  شفيق  (: الشخ�شي)
املولوس) مح د جأمه ليل4 بنت اح د،)
الداكن سجار) (،2222 ماي) (3 بتاريخ)
جاسي) افراسن،) بني  عزيز،) اجالس 
بتاريخ) عليه  حكم  تازة   امليل،)

 3)مارس) 222.
القا�شي) املدتأنف  القرار  بتأييد 
سجنا) سنوات  بخ س  املتهم  عل4 
نافذا بعد مؤاخدته من أأل املندوب)
جليه) بواسطة  الصائر  إليه جتح يله 

القانوني مج29ا في امسنى.
مدلحة) بيد  الدرقة  مأل 

جبظرجف الليل جالتعدس جالعنف.
م ثل النيابة العامة

كاتب الضبط
35

محك ة االستئناف بفاس

ملف أنائي رقم : 2632/42/ 222
ملخص الحكم أج القرار

االسم) س ري،) (: العائلي) االسم 
الشخ�شي):)عبد هللا ابن الجيال ي جأمه)
بتاريخ) املولوس  مبارك،) بنت   حدنة 
الداكن) بفاس،) ( 255 أكتوبر) (8

الرقم)7)زنقة فهد القواس ة،)فاس.
حكم عليه بتاريخ)2 )يوليو) 222 
من طرف غرفة الجنايات بفاس من)
بالعنف) عرض  هتك  أناية  أأل 
عن) جمعاقبته  االغتصاب  جمحاجلة 
ذلك بدنتين اثنتين))22))حبدا نافذا)

جتح يله الصائر جاإلأبار في امسنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة
كاتب الضبط

36
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
قطاع املياه

تحديد امللك الغابوي
إعالن

يعلن للع وم بأن محضر التحديد)
جمقطع) »الطويلع«) بقدم) املتعلق 
التابعين لل لك الغابوي املدمى) (»A«
جالواقعين بت2اب) »أنجرة الش الية«،)
أ اعة تغرامت بقياسة تغرامت بدائرة)
أنجرة))بإقليم الفحص)-)أنجرة،)الذي)
جقع تحديدها بتاريخ)23)يونيو)222  
بتاريخ سيوضع  املوالية  اميام   جفي 
22)سيد 29) 222)ب كتب قائد قياسة)
تغرامت،)رئيس لجنة التحديد،)إقليم)
املحافظ) جب كتب  أنجرة  (- الفحص)
عل4 اممالك العقارية جالرهون ببني)
غرض) له  ملن  ي كن  حيث  مكاسة 

االطالع عليه.
لتقديم) املضرجب  امأل  أما 
املذكور) التحديد  عل4  التعرضات 
ب كتب القائد الدالف الذكر في تد)
عل4 ثالثة أشهر ابتداء)من)22)سيد 29)
 222)جهو تاريخ نشر هذا اإلعالن في)

الجريدة الرس ية.
جخالل الثالثة أشهر املوالية لهذا)
امأل يجب أن توسع ب كتب الديد)
مطالب) أعاله  املذكور  املحافظ 
تحفيظ تأكيدية للتعرضات املقدمة.
38

جزارة الفالحة جالصيد البحري جالتن ية القرجية)
جاملياه جالغابات

قطاع املياه
تحديد امللك الغابوي

إعالن
يعلن للع وم بأن محضر التحديد)
املتعلق بأقدام)»سرج جسرج2)جسرج3 
جتامجوط5  جبوتنيفدت  جأهرجش 
 جتامجوط4)جتعرعارت)3)جتعرعارت)2
جأمددال)   جبوتبي  جتعرعارت) )
جأمددال2)جبوبلخي2 «)ج)»2)مقاطع«)

املدمى) الغابوي  لل لك  التابعة 

أ اعتي) بت2اب  جالواقعة  »أزغار«،)

أيت إسحاق جتيغدالين بقياستي أيت)

القباب)) بدائرة  جتيغدالين  إسحاق 

تحديدها) جقع  التي  خنيفرة،) بإقليم 

 بتاريخ) 2)يونيو) 222)ستوضع بتاريخ

قائدي) ب كتبي  سيد 29) 222) (22

جتيغدالين،) إسحاق  أيت  قياستي 
رئي�شي لجنة التحديد،)إقليم خنيفرة)

اممالك) عل4  املحافظ  جب كتب 

حيث) بخنيفرة  جالرهون  العقارية 

ي كن ملن له غرض االطالع عليه.

لتقديم) املضرجب  امأل  أما 
املذكور) التحديد  عل4  التعرضات 

الذكر) الدالفين  القائدين  ب كتبي 

في تد عل4 ثالثة أشهر ابتداء)من)22 

هذا) نشر  تاريخ  جهو  سيد 29) 222)

اإلعالن في الجريدة الرس ية.

جخالل الثالثة أشهر املوالية لهذا)

امأل يجب أن توسع ب كتب الديد)

مطالب) أعاله  املذكور  املحافظ 

تحفيظ تأكيدية للتعرضات املقدمة.

39

جزارة الفالحة جالصيد البحري جالتن ية القرجية)

جاملياه جالغابات

قطاع املياه
تحديد امللك الغابوي

إعالن
محضر) بأن  للع وم  يعلن 

»إغزفين   بأقدام) املتعلق  التحديد 

جتشرش وشت) جإغزفين3) جإغزفين2)

جموالي) ججإكنون  أجسلم  جأقا  جت�شي 

جأبل) جتنغرت  جبونوال  يعقوب 

نت2جميت) جتديو ي  جبوتايدا  تتكوت 

ندقا) جتيط  بوتغديوت  جأبل 

جاملرس جتافراجت تغزافت جت ززارت)

(»23 إ 4) مقاطع من) ) (23« ج) جأساز«)

املدمى) الغابوي  لل لك  التابعة 

جالواقعة) لحدن«،) نايت  »أزرج 

بت2اب أ اعتي سيدي يحيى أجسعد)

جأيت إسحاق بقياستي القباب جأيت)

بإقليم) ( القباب) بدائرة  إسحاق 

بتاريخ) تحديدها  جقع  التي  خنيفرة،)

بتاريخ ستوضع  أبريل) 222) (22 

قائدي) ب كتبي  سيد 29) 222) (22

إسحاق،) جأيت  القباب  قياستي 
رئي�شي لجنة التحديد،)إقليم خنيفرة)

اممالك) عل4  املحافظ  جب كتب 

حيث) بخنيفرة  جالرهون  العقارية 

ي كن ملن له غرض االطالع عليه.

لتقديم) املضرجب  امأل  أما 
املذكور) التحديد  عل4  التعرضات 

في تد) الدالفين  القائدين  ب كتبي 

عل4 ثالثة أشهر ابتداء)من)22)سيد 29)

 222)جهو تاريخ نشر هذا اإلعالن في)

الجريدة الرس ية.

جخالل الثالثة أشهر املوالية لهذا)

امأل يجب أن توسع ب كتب الديد)

مطالب) أعاله  املذكور  املحافظ 

تحفيظ تأكيدية للتعرضات املقدمة.
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جزارة الفالحة جالصيد البحري جالتن ية القرجية)

جاملياه جالغابات

قطاع املياه
تحديد امللك الغابوي

إعالن
يعلن للع وم بأن محضر التحديد)

عال) جأيت  »أسراجي  بأقدام) املتعلق 

جأيت عامر جأموكر جالعطاري جبولبني)

جمنيعة) جبويكرسن  جبوياسر  جبوتاقا 

جتلحنات) جتابوشيت  علي  جمرابط 

جالعواط) جبويكفكافن  جتيلوين 

 5 إ 4) من) ) جملهي2  نوكل ام  جإكر 

2«)ج)»مقاطع) جلعنوصر) )جلعنوصر)
42«)ج)»مقاطع أكدري )ج) من) )إ 4)

التابعة) شريف«) جسيدي  (2 أكدري)

»تافشنا) املدمى) الغابوي  لل لك 

جالواقعة بت2اب أ اعتي) الجنوبية«،)
لهري) بقياسة  أزكزا  جأكل ان  لهري 

بإقليم) ( أكل ان أزكزا بدائرة خنيفرة)

بتاريخ) تحديدها  جقع  التي  خنيفرة،)

بتاريخ ستوضع  أبريل) 222) (27 

قائد) ب كتب  سيد 29) 222) (22

قياسة لهري أكل ان أزكزا،)رئيس لجنة)

جب كتب) خنيفرة  إقليم  التحديد،)

العقارية) اممالك  عل4  املحافظ 

جالرهون بخنيفرة حيث ي كن ملن له)

غرض االطالع عليه.

لتقديم) املضرجب  امأل  أما 

املذكور) التحديد  عل4  التعرضات 

ب كتب القائد الدالف الذكر في تد)

عل4 ثالثة أشهر ابتداء)من)22)سيد 29)

 222)جهو تاريخ نشر هذا اإلعالن في)

الجريدة الرس ية.

جخالل الثالثة أشهر املوالية لهذا)

امأل يجب أن توسع ب كتب الديد)

مطالب) أعاله  املذكور  املحافظ 

تحفيظ تأكيدية للتعرضات املقدمة.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

الحوض املائي لدبو رقم ح.ج/ 627 

/ 222)بتاريخ)6)سيد 29) 222)الذي)

بوندة) املدمى  العقار  عل4  سيجري 

 K/442 عدس) العقاري  الرسم  ذي 

ايت) الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

يعزم،)سائرة أكوراي،)إقليم الحاأب،)

سيد 29) 222  (24 تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2222 يناير) (3 غاية) إ 4 

بإنجاز) الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

ثقب جألب املاء)منه،)من أأل سقي)

مداحة)2.82)هكتار لفائدة الديد)ة))

لبطاقة) الحامل)ة)،) أواس  نكور 

.PY 8  453(التعريف الوطنية
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عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) الجريدة الرسمية25712  

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

ج/ 622  رقم  لدبو  املائي  الحوض 

/ 222)بتاريخ)7)سيد 29) 222)الذي)

املد يين) العقارين  عل4  سيجري 

ذي) املرأعاين  جبالس  الولجة  بالس 

334ص) بعدس) ض  صدقة  عقد 

الت2ابية) بالج اعة  املتواأدين  (328

إقليم) سائرة عين عرمة،) عين كرمة،)

مكناس،)ابتداء)من تاريخ)27)سيد 29)

بحث) (2222 يناير) (5 إ 4 غاية) (222 

علني في شأن مشرجع الت2خيص بجلب)

سقي) أأل  من  الرسم،) جاس  من  املاء)

هكتار لفائدة الديد)ة)) مداحة)  )

جمن) الحفيان  مح د  الح دج�شي 

التعريف) لبطاقة  الحامل)ة)،) معه 

.D 428 56(الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

ج/6288  رقم  لدبو  املائي  الحوض 

سيد 29) 222  (7 بتاريخ) (222 /

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

ض) صدقة  عقد  ذي  بطينة  بالس 

اسارية) جشهاسة  (328 334ص) بعدس)

املتواأد بالج اعة الت2ابية) (64 عدس)

إقليم) سائرة عين عرمة،) عين كرمة،)

مكناس،)ابتداء)من تاريخ)27)سيد 29)

بحث) (2222 يناير) (5 إ 4 غاية) (222 

الت2خيص) مشرجع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) جألب  ثقب  بإنجاز 

4 )هكتار لفائدة) أأل سقي مداحة)

الديد)ة))الح دج�شي مح د الحفيان)

لبطاقة) الحامل)ة)،) معه  جمن 

.D428 56(التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

ج/ 628  رقم  لدبو  املائي  الحوض 

/ 222)بتاريخ)6)سيد 29) 222)الذي)

سيجري عل4 العقار املدمى الراكوب)

بعدس) 23  ض  شراء) عقد  ذي 

املتواأد بالج اعة الت2ابية البهاليل،)

صفرج،) إقليم  البهاليل،) باشوية 

سيد 29) 222  (24 تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2222 يناير) (3 غاية) إ 4 

في شأن مشرجع الت2خيص بإنجاز بئ2)

أغراض) أأل  من  منه،) املاء) جألب 

 2.2422 مداحة) جسقي  منزلية 

الت2ابي) الديد)ة)) لفائدة  هكتارا 

لبطاقة التعريف) سعيد الحامل)ة)،)

.C582658(الوطنية

47

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

الحوض املائي لدبو رقم ح.ج/6272 

/ 222)بتاريخ)6)سيد 29) 222)الذي)

سيجري بالعقار املدمى فدان الدهر)

ذي الرسم العقاري عدس)2728 / 4 

املتواأد بالج اعة الت2ابية تازجطة،)

ابتداء) صفرج،) إقليم  صفرج،) سائرة 

إ 4) سيد 29) 222) (24 تاريخ) من 

في) علني  بحث  (2222 يناير) (3 غاية)

شأن مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب)

سقي) أأل  من  منه،) املاء) جألب 

لفائدة) هكتارا  (2.2462 مداحة)

جالبكاري) اس اء) منعم  الديد)ة))

بنيحيى الحامل)ة)،)لبطاقة التعريف)

.CB23243(الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

الحوض املائي لدبو رقم ح.ج/6262 

/ 222)بتاريخ)6)سيد 29) 222)الذي)

املرأة) املدمى  العقار  عل4  سيجري 

املتواأد) ص)  4) شراء) عقد  ذي 

مديونة،) عين  الت2ابية  بالج اعة 

ابتداء) تاجنات،) إقليم  تاجنات،) سائرة 

من تاريخ)24)سيد 29) 222)إ 4 غاية)

شأن) في  علني  بحث  (2222 يناير) (3

جألب) بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)

الديد)ة)) لفائدة  هكتارا  (2.2 34

لبطاقة) الحامل)ة)،) العربي  املرابط 

.C2 2432(التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

الحوض املائي لدبو رقم ح.ج/6267 

سيد 29) 222  (2 بتاريخ) (222 /

الذي سيجري بالعقار املدمى بوييج)

بعدس) ض  مت2جك  اثباث  عقد  ذي 

عقد بيع محرر بتاريخ) (3 4 323ص)

ض اراثة  جعقد  ( 274 يوليو) (3 

عدس)84)ص)22 )املتواأد بالج اعة)

أكل وس،) سائرة  الح ام،) الت2ابية 

تاريخ) من  ابتداء) خنيفرة،) إقليم 

 32 غاية) إ 4  سيد 29) 222) (2 

شأن) في  علني  بحث  سيد 29) 222)

جألب) بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

 2 من أأل سقي مداحة) منه،) املاء)

بدجش) الديد)ة)) لفائدة  هكتارات 

أمينة أصالة عن نفدها جنيابة عن)

لبطاقة التعريف) أبنائها الحامل)ة)،)

.M 6732 (الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

الحوض املائي لدبو رقم ح.ج/ 626 

/ 222)بتاريخ)2)سيد 29) 222)الذي)

سيجري بالعقار املدمى سعدية ذي)

عقد بيع جاأب مشاع محرر بتاريخ)

املتواأد بالج اعة) ( 224 5 )غشت)

سبع) باشوية  عيون  سبع  الت2ابية 

من) ابتداء) الحاأب،) إقليم  عيون 

غاية) إ 4  سيد 29) 222) تاريخ) 2)

في) علني  بحث  سيد 29) 222) (32

بئ2) بحفر  الت2خيص  مشرجع  شأن 

جألب املاء)منه،)من أأل االستع ال)

املاشية جسقي مداحة) املنز ي جإرجاء)

الديد)ة)) لفائدة  هكتار  (2.4552

لبطاقة) بوربيعة امح د الحامل)ة)،)

.S324 3(التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة)

الحوض املائي لدبو رقم ح.ج/6264 

سيد 29) 222  (2 بتاريخ) (222 /

ملك) املدمى  بالعقار  سيجري  الذي 
العقاري) الرسم  موضوع  الدجلة 

شراكة) اتفاقية  ذي  (K/5323 عدس)

  3 622 رقم) مشرجع  الدجلة  مع 

الت2ابية لقصي2،) بالج اعة  املتواأد 

سائرة عين تاجأدات،)إقليم الحاأب،)

ابتداء)من تاريخ) 2)سيد 29) 222)إ 4)

بحث علني) سيد 29) 222) (32 غاية)

بإنجاز) الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

ثقب جألب املاء)منه،)من أأل سقي)

شركة) لفائدة  هكتارات  (5 مداحة)

DOMAINE OUED NJA)في شخص)

لبطاقة) م ثلها القانوني الحامل)ة)،)

.BK48367(التعريف الوطنية
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25713 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

 2 بتاريخ) (222 / ح.ج/6263 

عل4) سيجري  الذي  سيد 29) 222)

الرسم) ذي  (2 سامو) املدمى  العقار 

املتواأد) ( (67/25742 العقاري عدس)

بالج اعة الت2ابية لقصي2،)سائرة عين)

ابتداء) الحاأب،) إقليم  تاجأدات،)

من تاريخ) 2)سيد 29) 222)إ 4 غاية)

32)سيد 29) 222)بحث علني في شأن)

جألب) بئ2  بحفر  الت2خيص  مشرجع 

مداحة سقي  أأل  من  منه،)  املاء)

 )هكتار لفائدة الديد)ة))شوكوس عبد)

الدالم الحامل)ة)،)لبطاقة التعريف)

.D477274(الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

سيد 29) بتاريخ) ) ح.ج/6248/ 222)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

شراء) عقد  ذي  الح ر  باب  املدمى 

املتواأد) (2 4 22 ص) بعدس) ض 

سائرة) يعزم،) ايت  الت2ابية  بالج اعة 

من) ابتداء) إقليم الحاأب،) أكوراي،)

غاية إ 4  سيد 29) 222) (22  تاريخ)

32)سيد 29) 222)بحث علني في شأن)

جألب) بئ2  بحفر  الت2خيص  مشرجع 

مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)

الديد)ة)) لفائدة  هكتار  ( .7547

لبطاقة) الحامل)ة)،) سهام  ليقاما 

.D24282 (التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

سيد 29) بتاريخ) ) ح.ج/ 625/ 222)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

املدمى الحراتي) )ذي الرسم العقاري)

7  25/53)املتواأد بالج اعة) عدس)

سائرة) جحجوح،) سبت  الت2ابية 

من) ابتداء) إقليم الحاأب،) أكوراي،)

 32 22)سيد 29) 222)إ 4 غاية) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  سيد 29) 222)

جألب) بئ2  بحفر  الت2خيص  مشرجع 

مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)

الديد)ة)) لفائدة  هكتارات  (2.4632

لبطاقة) جالشعي2 لحدن الحامل)ة)،)

.D 22282(التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج6252/ 222)

عل4) سيجري  الذي  سيد 29) 222)

 42 بوبكر) علي  ايت  املدمى  العقار 

ملف) أرضية  قطعة  بيع  عقد  ذي 

رقم) 822/222)املتواأد))بالج اعة)

الت2ابية بطيط،)سائرة عين توأدات،)

 22 ابتداء)من تاريخ) إقليم الحاأب،)

سيد 29) (32 إ 4 غاية) سيد 29) 222)

مشرجع) شأن  في  علني  بحث  (222 

املاء)) جألب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه من أأل سقي مداحته)742 ,  

الجناتي) الديد  لفائدة  هكتارا 

االسري�شي عبد الرحيم الحامل لبطاقة)

.C 7 825(التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج6253/ 222)

عل4) سيجري  الذي  سيد 29) 222)

العقار املدمى ال29نو�شي ذي الرسم)

املتواأد) (K22326 عدس) العقاري 

بالج اعة الت2ابية لقصي2 سائرة عين)

ابتداء) الحاأب،) ،إقليم  تاجأدات)

من تاريخ)22)سيد 29) 222)إ 4 غاية)

32)سيد 29) 222)بحث علني في شأن)

جألب) بئ2  بحفر  الت2خيص  مشرجع 

مداحة) ( سقي) أأل  من  منه  ( املاء)

حجيج) الديد  لفائدة  ( هكتارات) (5

عبد النبي جمن معه الحامل لبطاقة)

. C226238(التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج6247/ 222)

سيجري عل4) الذي  ( سيد 29) 222)

العقار املدمى ابرسي موضوع الرسم)

ذي عقد) العقاري عدس) 73 67/2)

املتواأد)) ( 264 رقم) ملف  كراء)

سائرة) أي2ي  راس  الت2ابية  بالج اعة 

من) ابتداء) إقليم الحاأب،) أكوراي،)

 32 22)سيد 29) 222)إ 4 غاية) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  سيد 29) 222)

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)

مداحة) سقي  أأل  من  منه  ( املاء)

الركل) الديد  لفائدة  هكتارات  (5

التعريف) لبطاقة  ( الحامل) ابراهيم 

. D545846(الوطنية

58

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

سيد 29) (2 بتاريخ) ح.ج6265/ 222)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

الرسم) ذي  املوساجية  املدمى 

املتواأد) (25/82635 عدس) العقاري 

سائرة)) بطيط،) الت2ابية  بالج اعة 

تاجأدات،إقليم الحاأب،)ابتداء)من)

 32 تاريخ) 2)سيد 29) 222)إ 4 غاية)

شأن) في  علني  بحث  سيد 29) 222)

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)

 5 منه من أأل سقي مداحة) ( املاء)

املوساجي) الديد  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ح يد 

. A2684(الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج))

سيد 29) فاتح  ( بتاريخ) (222 /624 

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

ذي) (245 املدمى املنطقة الصناعية)

 25/25434 عدس) امللكية  شهاسة 

مجاط،)) الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

سائرة أحواز مكناس،إقليم مكناس،)

سيد 29) 222  (22 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) سيد 29) 222) (32 غاية) إ 4 

الت2خيص) مشرجع  شأن  في  علني 

من) منه  ( املاء) جألب  ثقب  بإنجاز 

أأل سقي حديقة املصنع مداحتها))

 THE شركة) لفائدة  هكتارا  (2,2 42

شخص) في  (JUNEKOR SARL AU

م ثلها القانوني.))

60
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج6242/ 222)

عل4) سيجري  الذي  سيد 29) 222)

شهاسة) ذي  تاغرجت  املدمى  العقار 

املتواأد) (2 /62267 عدس) امللكية 

باشوية) تاهلة،) الت2ابية  بالج اعة 

تاهلة،)إقليم تازة،)ابتداء)من تاريخ)22 

سيد 29) (32 إ 4 غاية) سيد 29) 222)

مشرجع) شأن  في  علني  بحث  (222 

املاء)) جألب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

جمدبح) ح ام  تزجيد  أأل  من  منه 

 STE. شركة) لفائدة  باملاء) ع وميين 

  AL SHAFIEE F 5 INVESTMENT
SARL في شخص ممثلها القانوني.

61 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج6243/ 222)

عل4) سيجري  الذي  سيد 29) 222)

ذي) بلقرع) ) حوض  املدمى  العقار 

 2 /4 342 عدس) امللكية  شهاسة 

غياتة) الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

الغربية،)سائرة جاس أمليل،إقليم تازة،)

سيد 29) 222  (22 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) سيد 29) 222) (32 غاية) إ 4 

الت2خيص) مشرجع  شأن  في  علني 

منه من أأل) ( بإنجاز بئ2 جألب املاء)

هكتارا) (2,62 4 مداحة) سقي 

أواس) البوأاعدي  الديد  لفائدة 

لبطاقة) الحامل  جالبوأاعدي اح د 

جرقم) (Z37 225 الوطنية) التعريف 

.Z54234
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج6242/ 222)

عل4) سيجري  الذي  سيد 29) 222)

امرضية) القطع  املد اة  العقارات 

الفالحية الكائنة بحجرة الدياب ذات)

عقوس شراء)مض نة بعدس)2  )جعدس)

)املتواأد بالج اعة) (264 277)جعدس)

زرهون،إقليم) سائرة  جليلي،) الت2ابية 

مكناس،)ابتداء)من تاريخ)22)سيد 29)

سيد 29) 222  (32 غاية) إ 4  (222 

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص)

منه من أأل) ( بإنجاز بئ2 جألب املاء)

لفائدة) هكتارات  (2,3423 سقي)

الحامل) الرحيم  عبد  زكاغ  الديد 

.D42423(لبطاقة التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج6244/ 222)

عل4) سيجري  الذي  سيد 29) 222)

 768 سعيد) بن  علي  املدمى  العقار 

 52/752 3 ذي شهاسة امللكية عدس)

املتواأد بالج اعة الت2ابية ايت جالل،)

مكناس،) عرمة،إقليم  عين  سائرة 

ابتداء)من تاريخ)22)سيد 29) 222)إ 4)

بحث علني) سيد 29) 222) (32 غاية)

بإنجاز) الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

ثقب جألب املاء))منه من أأل سقي)

52, )هكتارا لفائدة الديدة) مداحة)

لبطاقة) الحاملة  أ عة  قداف 

.D 48 32(التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

سيد 29) (2 بتاريخ) (222 /6258

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

العقاري) الرسم  ذي  فطي ة  املدمى 

عدس) 62  /67)املتواأد بالج اعة)

الت2ابية إقدار،)سائرة الحاأب،إقليم)

الحاأب،)ابتداء)من تاريخ) 2)سيد 29)

سيد 29) 222  (32 غاية) إ 4  (222 

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص)

بإنجاز ثقب جألب املاء))منه من أأل)

لفائدة) هكتارا  (4,42 مداحة) سقي 

الحاملة) فطي ة  امحارش  الديدة 

.B8277 (لبطاقة التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

سيد 29) (2 بتاريخ) ح.ج/6252/ 222)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

ذي عقد شهاسة) (1-9 املدمى اخناتة)

املتواأد) عدس) 6326 /25) امللكية 

سائرة) املغاصيين،) الت2ابية  بالج اعة 

من) ابتداء) مكناس،) زرهون،إقليم 

 32 تاريخ) 2)سيد 29) 222)إ 4 غاية)

شأن) في  علني  بحث  سيد 29) 222)

جألب) بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

مداحة) سقي  أأل  من  منه  ( املاء)

الديد) لفائدة  هكتارا  ( ,2222

الحوري عبد الرحيم الحامل لبطاقة)

.V22822(التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

سيد 29) (2 بتاريخ) ح.ج/6262/ 222)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

املدمى كرم ذي شهاسة امللكية عدس)

بالج اعة) املتواأد  (2 /66572

الت2ابية مط اطة،)سائرة تاهلة،إقليم)

سيد 29) تاريخ) 2) من  ابتداء) تازة،)

سيد 29) 222  (32 غاية) إ 4  (222 

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص)

بإنجاز ثقب جألب املاء))منه من أأل)

اإلستع ال املنز ي لفائدة الديد بوسج)

التعريف) لبطاقة  الحامل  مصطفى 

.Z 2222 (الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

سيد 29) (2 بتاريخ) ح.ج/6262/ 222)

العقارين) عل4  سيجري  الذي  (222 

املد يين رياض) )ذي شهاسة امللكية)

ذي) (2 جرياض) (2 /722 2 عدس)

 2 /722 8 عدس) امللكية  شهاسة 

باب) الت2ابية  بالج اعة  املتواأدين 

تازة،) إقليم  تازة،) سائرة  مرزجقة،)

سيد 29) 222  تاريخ) 2) من  ابتداء)

بحث) سيد 29) 222) (32 غاية) إ 4 

الت2خيص) مشرجع  شأن  في  علني 

منه من أأل) املاء) بئ2 جألب  بإنجاز 

سقي مداحة) 3.865)هكتار لفائدة)

الديد امح ر الزاهر الحامل لبطاقة)

.Z33857 (التعريف الوطنية

68



25715 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

ح.ج/6238/ 222)بتاريخ)32)نوف 29)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

شهاسة) ذي  (14-A مرحبا) املدمى 

املتواأد) (62/ 42582 عدس) امللكية 

رجا�شي،) سبع  الت2ابية  بالج اعة 

إقليم) يعقوب  موالي  سائرة  سائرة 

 22 من تاريخ) ابتداء) موالي يعقوب،)

سيد 29) (22 إ 4 غاية) سيد ي2) 222)

مشرجع) شأن  في  علني  بحث  (222 

الت2خيص بانجاز بئ2 جألب املاء)منه،)

هكتارات) (4 مداحة) سقي  أأل  من 

لفائدة الديد أعفار مح د الحامل)

.D68325(لبطاقة التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

6232/ 222)بتاريخ)32)نوف 29) 222 

الذي سيجري عل4 العقار املدمى بالس)

اإلسارية) الشهاسة  موضوع  املغرجس 

قطعة) كراء) عقد  ذي  عدس) 528)

أرضية فالحية محرر بتاريخ)8)أكتوبر))

الت2ابية) بالج اعة  املتواأد  (،222 

زجمي،)سائرة زجمي إقليم جزان،)ابتداء)

من تاريخ)22)سيد ي2) 222)إ 4 غاية)

22)سيد 29) 222)بحث علني في شأن)

جألب) بئ2  بانجاز  الت2خيص  مشرجع 

املاء)منه،)من أأل االستع ال املنز ي)

جإرجاء)املاشية جالدقي مداحة)4.22 

هكتارات لفائدة الديد شرنان سعيد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC62328
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج/6245/ 222)

عل4) سيجري  الذي  سيد 29) 222)

بوطويل) فدان  املد اة  العقارات 

 352 مض نة بعدس) ذي عقوس شراء)

املتواأدة) جعدس) 8 ،) (333 جعدس)

الغندجر،) سيدي  الت2ابية  بالج اعة 

سائرة الخ يدات إقليم الخ يدات،)

سيد 29) 222  ( 6 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) سيد 29) 222،) (22 غاية) إ 4 

الت2خيص) مشرجع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب جألب املاء)منه من أأل)

سقي مداحة) 7,353)هكتارا لفائدة))

الحامل) عزيز  ملونا  بنعبد  الديد 

.X23742(لبطاقة التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

 22 فاتح) بتاريخ  ح.ج/6222/ 222)

عل4) سيجري  الذي  نوف 29) 222)

العقار املدمى الحرش ذي عقد صدقة)

بالج اعة) املتواأد  (  2 بعدس) ض 

سائرة) املصدر  عالل  سيدي  الت2ابية 

الخ يدات إقليم الخ يدات ابتداء)

من تاريخ)22)سيد 29) 222)إ 4 غاية)

في) علني  بحث  سيد 29) 222) (22

بئ2) بإنجاز  الت2خيص  مشرجع  شأن 

من أأل سقي مداحة) املاء) ( جألب)

الديد بجطيط) لفائدة  هكتار  (2.52

العربي) بجطيط  جالديد  الحدين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X 24225ج(X242222
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

ح.ج/6226/ 222،)بتاريخ)22)نوف 29)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

املدمى مشريكات ذي الرسم العقاري)

عدس) 6/4257 )املتواأد بالج اعة)

سائرة) عبدالرزاق،) سيدي  الت2ابية 

تيفلت إقليم الخ يدات،)ابتداء)من)

تاريخ)22)سيد 29) 222،)إ 4 غاية)22 

بحث علني في شأن) سيد 29) 222،)

جألب) بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

املاء)منه من أأل سقي مداحة)52.  

مح د) خرماز  الديد  لفائدة  هكتار 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA644 7
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي ملدي2 رقم ح ج)

 622/ 222)بتاريخ)22)نوف 29) 222 

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  (1-2 املا) ( عويد)

عدس) 575 / 8)املتواأد بالج اعة)

سائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الت2ابية 

من) تيفلت إقليم الخ يدات ابتداء)

 22 22)سيد 29) 222)إ 4 غاية) تاريخ)

شأن)) في  علني  بحث  سيد 29) 222)

جألب) بئ2  بانجاز  الت2خيص  مشرجع 

مداحة)   سقي  أأل  من  منه  املاء)

الريطب ح زة) الديد  لفائدة  هكتار 

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  جمن 

.AE22 3  (الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

ح) رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 29) (22 بتاريخ) (222 /6222 ج)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

 (2( املدمى فدان ضاية �شي مبارك)

 357 بعدس) ض  مخارأة  عقد  سي 

املتواأد بالج اعة الت2ابية) (452 ص)

تيفلت) سائرة  الرزاق  عبد  سيدي 

تاريخ) من  ابتداء) الخ يدات،) إقليم 

 22 غاية) إ 4  سيد 29) 222) (22

شأن) في  علني  بحث  سيد 29) 222)

جألب) بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

املاء)منه من أأل سقي مداحة)23.  

عبد) بومهراز  الديد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الرحيم 

.XA4 858(الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

ح) رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 29) (22 بتاريخ) ج) 2/222 62)

العقارات) سيجري  الذي  (222 

اح د) جملك  عواطف  ملك  املد اة 

العقارية) الرسوم  ذي  مح د  جملك 

  6/32226 جعدس) ( 6/332 2 عدس)

جعدس)6/32222 )املتواأد بالج اعة)

الت2ابية ايت بويحيى الحجامة،)سائرة)

من) تيفلت اقليم الخ يدات ابتداء)

 22 22)سيد 29) 222)إ 4 غاية) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  سيد 29) 222)

جألب) بئ2  بانجاز  الت2خيص  مشرجع 

املاء)منه من أأل سقي مداحة) 2.2 

عبد) لغليبي  الديد  لفائدة  هكتار 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الرحيم 

.A432367(الوطنية

76
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح ج)

6237/ 222)بتاريخ)32)نوف 29) 222 

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

ض بعدس) فدان الولجة بعقد شراء)

بالج اعة) املتواأد  (،282 ص) (2 3

سائرة) املصدر  عالل  سيدي  الت2ابية 

الخ يدات،)إقليم الخ يدات ابتداء)

من تاريخ)22)سيد 29) 222)إ 4 غاية)

22)سيد 29) 222)بحث علني في شأن)

جألب) بئ2  بانجاز  الت2خيص  مشرجع 

مداحة) سقي  أأل  من  منه  املاء)

هكتار لفائدة الديد بنع ر) (2.2252

التعريف) لبطاقة  الحامل  رشيد 

.X32 435(الوطنية

77

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم) لدبو  املائي  الحوض   جكالة 

32)نوف 29) 6235/ 222)بتاريخ) ح ج)

العقار) عل4  سيجري  الذي  (222 

الرسم) ذي  (2 الص كي) املدمى 

املتواأد) (، 6/ 25 2 العقاري عدس)

الجوهرة،) عين  الت2ابية  بالج اعة 

سائرة تيفلت إقلم الخ يدات ابتداء)

من تاريخ)22)سيد 29) 222)إ 4 غاية)

22)سيد 29) 222)بحث علني في شأن)

جألب) بئ2  بانجاز  الت2خيص  مشرجع 

املاء)منه من أأل سقي مداحة)42.  

هكتار لفائدة الديد بورشدي يونس)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BL32675

78

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح ج)

6233/ 222)بتاريخ)32)نوف 29) 222 

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

فدان الغابة ذي الرسم العقاري عدس)

بالج اعة) املتواأد  (، 6/22427

سائرة) املصدر  عالل  سيدي  الت2ابية 

الخ يدات إقليم الخ يدات،)ابتداء)

إ 4) سيد 29) 222) (22 تاريخ) من 

بحث علني) سيد 29) 222) (22 غاية)

بانجاز) الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

سقي) أأل  من  منه  املاء) جألب  بئ2 

مداحة)4822. )هكتار لفائدة الديد)

باسة فؤاس الحامل لبطاقة التعريف)

.X23642(الوطنية

79

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 222/  /32  (222 /6232

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  ميلوس  ملك 

بالج اعة) ( املتواأد) (8 /8858 عدس)

سائرة) اجلحدن،) علي  ايت  الت2ابية 

ابتداء) الخ يدات،) إقليم  تيفلت،)

غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /22) من 

شأن) في  علني  بحث  (22/ 2/222 

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)

مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)

8544. )هكتار لفائدة الديد الفيطح)

عبد املنعم جمن معه الحامل لبطاقة)

.B32624 (التعريف الوطنية

80

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 222/  /32  (222 /623 

العقارين) عل4  سيجري  الذي 

ذي) جمرجان) ) مرجان  املد ىيين 

الرس يين العقاريين عدس) 2 6/72  

املتواأدين) ( 6/72 22 عدس) ج 

الغندجر،) سيدي  الت2ابية  بالج اعة 

سائرة الخ يدات،)إقليم الخ يدات،)

إ 4) تاريخ) 2/222 /22) من  ابتداء)

في) علني  بحث  غاية) 2/222 /22)

بئ2) بإنجاز  الت2خيص  مشرجع  شأن 

سقي) أأل  من  منه،) املاء) جألب 

لفائدة) هكتار  (2.2262 مداحة)

الديد اجرامي توفيق الحامل لبطاقة)

.X77857(التعريف الوطنية

81
 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 222/  /22  (222 /6223

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

عدس) امللكية  شهاسة  ذي  ت حيحت 

بالج اعة) املتواأد  (57/2 77 

عين) قياسة  (، اللوح) عين  الت2ابية 

من) ابتداء) (، افران) إقليم  اللوح،)

غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /24)

شأن) في  علني  بحث  (24/2 /2222

جألب) بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

املاء)منه)،)من أأل االستع ال املنز ي)

 4 مداحة) جسقي  املاشية  جإرجاء)

عاسل) فري�شي  الديد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  جمن 

.BL45344(الوطنية

82

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 222/  /22  (222 /6222

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

افوس جعدال ذي مقاس ة عدس 38 

(، املتواأد بالج اعة الت2ابية تكريرة)

ابتداء) افران،) إقليم  اركالجن  قياسة 

غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /24) من 

شأن) في  علني  بحث  (24/2 /2222

جألب) بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة الديدة مي وني) (2.22

التعريف) لبطاقة  الحاملة  فطومة 

 .DA382 5(الوطنية

83

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 222/  /22  (222 /6224

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

 87 عدس) شراء) عقد  ذي  بويغيال 

جاس) الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

افران،)قياسة جاس افران إقليم افران،)

إ 4) تاريخ) 2/222 /24) من  ابتداء)

في) علني  بحث  (24/2 /2222 غاية)

شأن مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب)

سقي) أأل  من  (، منه) املاء) جألب 

لفائدة) هكتارا  (2.6884 مداحة)

الديد عقيدي علي الحامل لبطاقة)

.BH 22726(التعريف الوطنية

84



25717 الجريدة الرسميةعدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222) 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 222/  /22  (2222/62 8

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

ض ن) شراء) عقد  ذي  تاعيداجيت 

مقاس ة) رسم  ذي  272ج  بعدس)

املتواأد) (236 بعدس) بنظي2ين ض ن 

قياسة) تزكيت،) الت2ابية  بالج اعة 

ابتداء) إفران،) إقليم  تيزكيت،)

غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /24) من 

شأن) في  علني  بحث  (24/2 /2222

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)

 3 ،)من أأل سقي مداحة) منه) املاء)

اسريس) جعجو  الديد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DB2 73

85

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 222/  /22  (2222/6225

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

امللكية) شهاسة  ذي  حدني  ملك 

بالج اعة) املتواأد  (4 /2222 عدس)

اح د،) بن  يوسف  سيدي  الت2ابية 

ابتداء) صفرج،) إقليم  صفرج،) سائرة 

غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /22) من 

شأن) في  علني  بحث  (22/ 2/222 

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)

مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)

5  2.7)هكتارا لفائدة الديد ازجيري)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ح يد 

.CB  522(الوطنية

86

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 2/222 / 2  (2222/6246

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

شهاسة) ذي  جبوعرعارا  تريغت 

املتواأد) (25 عدس) االستغالل 

سائرة) (، تالزمت) الت2ابية  بالج اعة 

ابتداء) بوملان،) إقليم  مرموشة،)

غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /6 ) من 

شأن) في  علني  بحث  (22/ 2/222 

ثقب) بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

سقي) أأل  من  منه،) املاء) جألب 

لفائدة) هكتارا  (  .5422 مداحة)

الديد بولفراح علي الحامل لبطاقة)

.CB3223 (التعريف الوطنية

87

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 222/  /22  (222 /6228

الذي سيجري عل4 العقار املدمى في2م)

امللكية) شهاسة  موضوع  الصباب  سج 

شراكة) اتفاقية  ذي  (f/4563 عدس)

بيدو) جفي2م  رقم) 4222 ) مشرجع 

 k/687 موضوع شهاسة امللكية عدس)

رقم) مشرجع  شراكة  اتفاقية  ذي 

 4222 )املتواأد بالج اعة الت2ابية)

أجالس الطيب)،)سائرة أحواز فاس،إقليم)

فاس،)ابتداء)من تاريخ) 2/222 /6  

علني) بحث  غاية) 2/222 /22) إ 4 

بإنجاز) الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

لفائدة) منها،) املاء) جألب  أثقاب  (4

 STE AL BASSATINE الديد)ة))

 D’EXPLOITATION AGRICOLE

SARL AU)في شخص م ثلها القانوني.)

88

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 2/222 / 2  (222 /6242

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  2ذي  أ) كاباص 

املتواأد) (27/384 2 عدس)

عياس،) اجالس  الت2ابية  بالج اعة 

ابتداء) تاجنات،) إقليم  تيدة،) سائرة 

غاية)) إ 4  تاريخ) 2/222 /22) من 

شأن) في  علني  بحث  (32/ 2/222 

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)

املاء)منه)،)من أأل سقي مداحة)   

رشيد) كيفاني  الديد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  جمن 

.A245722(الوطنية

89

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 2/222 / 2  (222 /6252

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

عدس) العقاري  الرسم  ذي  كاباص 

F/6242))املتواأد بالج اعة الت2ابية)

اجالس عياس)،)سائرة تيدة،)إقليم تاجنات،)

إ 4) تاريخ) 2/222 /22) من  ابتداء)

علني) بحث  (32/ 2/222 ( غاية)

بإنجاز) الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

(، من جاس بوزمالن) ثقب جألب املاء)

هكتارا) (32 مداحة) سقي  أأل  من 

لفائدة الديد كيفاني رشيد جمن معه)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A245722

90

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 2/222 /22  (222 /6254

الذي سيجري عل4 العقارين املد يين)

ذي) افراس  جفدان  الشعبة  فدان 

242ج عقد) موأب تصرف ض بعدس)

املتواأدين) (435 بعدس) ض  ملكية 

سيدي) كندر  الت2ابية  بالج اعة 

إقليم صفرج،) سائرة صفرج،) اخيار،)

إ 4) تاريخ) 2/222 / 2) من  ابتداء)

في) علني  بحث  غاية) 2/222 /32)

شأن مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب)

سقي) أأل  من  (، منه) املاء) جألب 

لفائدة) هكتارا  (2.3526 مداحة)

لبطاقة) الحامل  علي  اعزيز  الديد 

.CB 5 34(التعريف الوطنية

91

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 2/222 / 2  (222 /6255

الذي سيجري بالقطع االرضية رقم)

مقاس ة) عل4  اطالع  عقد  ذات  ( 

املتواأد) (442 ص) (345 بعدس) ض 

الدبع) ايت  الت2ابية  بالج اعة 

جألب) ثقب  اي وزار  سائرة  لجرجف،)

مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة الديد بوحاأة) ( .23

التعريف) لبطاقة  الحامل  اسريس 

.C223324(الوطنية

92



عدس)5626 - 24)أ اسى امج 4)443  )22)سيد 29) 222)الجريدة الرسمية   25718

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 
جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)
بتاريخ) 2/222 /22  (222 /6256
العقارين) عل4  سيجري  الذي 
املد يين بريك جرابحة ذي الرس ين)
27/32226ج) عدس) العقاريين 
بالج اعة) املواأدين  (27/44457
سائرة) (، الت2ابية ايت الدبع لجرجف)
ابتداء) إقليم صفرج،) اي وزار كندر،)
غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 / 2) من 
شأن) في  علني  بحث  (32/ 2/222 
مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)
منزلية) أغراض  أأل  من  منه،) املاء)
جسقي مداحة)2.2355)هكتارا لفائدة)
لبطاقة) الحامل  اسريس  بال  الديد 

.C 57847(التعريف الوطنية
93

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 
جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)
بتاريخ) 2/222 /22  (222 /6257
الذي سيجري عل4 العقار املدمى جاس)
23ذي الرسم العقاري عدس) الدهب)
املتواأد بالج اعة الت2ابية) (4 /5 2
إقليم) سائرة صفرج،) (، اغبالو اقورار)

صفرج ابتداء)من تاريخ) 2/222 / 2 

إ 4 غاية) 2/222 /32)بحث علني في)

شأن مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب)

أغراض) أأل  من  منه،) املاء) جألب 

منزلية جارجاء)املاشية جسقي مداحة)

5)هكتارا لفائدة الديد حريش مح د)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C2 483

94

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)

بتاريخ) 2/222 /32  (222 /6234

املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 

الرسم) ذي  عيصام  ح و  ملك 

املتواأد) (4 /22387 عدس) العقاري 

سائرة) تازجطة،) الت2ابية  بالج اعة 

ابتداء) صفرج،) إقليم  (، صفرج)

غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /22) من 

شأن) في  علني  بحث  (22/ 2/222 

ثقب) بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 

من أأل أغراض) (، منه) جألب املاء)

منزلية جارجاء)املاشية جسقي مداحة)

 2.773)هكتارا لفائدة الديد عصام)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ح و 

.A 82 5(الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 
جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)
بتاريخ) 222/  /32  (222 /6236
املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 
فدان غ رة ذي شهاسة االستغالل عدس)
املتواأد) (25/25/22 7 بتاريخ) (46
طم، طم  بئ2  الت2ابية   بالج اعة 
ابتداء) صفرج،) إقليم  املنزل،) سائرة 
غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /22) من 
شأن) في  علني  بحث  (22/ 2/222 
مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)
مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)
الديد) لفائدة  هكتارا  ( .57 3
مزار) حاج  جالحدنية  الكامل  رشيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C425286(جC25748 
96

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 
جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)
بتاريخ) 222/  /22  (222 /6232
املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 
مراأع بن قدجر جبن زيان ذي عقد)
677جفدان زيان ذي) شراء)ض بعدس)
املتواأد) (87 بعدس) ض  شراء) عقد 

سائرة) الغواري،) الت2ابية  بالج اعة 
قرية با مح د)،)إقليم تاجنات،)ابتداء)
غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /22) من 
شأن) في  علني  بحث  (22/ 2/222 
جألب) بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع 
مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)
38 2.2)هكتارا لفائدة الديد الدبار)
التعريف) لبطاقة  الحامل  اسريس 

C7 4422(الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  ب وأب 
جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج)
بتاريخ) 2/222 /22  (222 /6227
املدمى) العقار  عل4  سيجري  الذي 
364ذي الرسم العقاري) عين الحية)
بالج اعة) املتواأد  (F/2 263 عدس)
سائرة) لجرجف،) الدبع  ايت  الت2ابية 
ابتداء) إقليم صفرج،) اي وزار كندر،)
غاية) إ 4  تاريخ) 2/222 /22) من 
شأن) في  علني  بحث  (22/ 2/222 
مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب)
مداحة) سقي  أأل  من  منه،) املاء)
مريم) هكتارا لفائدة الديد)ة)) (2.62
فاخر جمح د بليل الحامل)ة))لبطاقة)
BH 42728ج) الوطنية) التعريف 

.C372247
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الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمكناس
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998 104 574,07
1 026 849 132,26

-28 744 558,19

1 039 630 482,58
975 378 536,80
64 251 945,78
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مشروع قرار استدراك تعديلي عدد 09 بتاريخ 8 فبراير 2021
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بتــاريـــخ
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ض 30 متر
جدول مساحات طرق التهيئة ذات عر
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