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إعالن بإ6داع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن امليفعة تق�سي بتوسيع املؤسسة 

املشاعة الحقوق  ملكية  وبنزع  زعير  6حيى  سيدي  بجلاعة   السجيية 

1224 في القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض...................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من امليفعة العامة تقوية تزويد مد6ية 

 الحاآب باملاء الصالح للشرب  وتنزع بلوآبه ملكية القطع األرضية الالزمة 

1229لهذا الغرض...............................................................................................

استدراك تعد6لي ملشروع املرسوم املنشور بالجريد3 الرسلية عد  5252 بتاريخ 

12 أغسطس 2229 املعلن أنه من امليفعة العامة تزويد مركزي كهف 

النسور وسيدي بوعيا  باملاء الصالح للشرب انطالقا من قيا3 الجر 

1272ألكللوس )آلاعة سيدي علر إقليم جييفر3(.........................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

6لتزم املعليون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسيد3 إليهم.
وال تتحلل اإل ار3 أ6ة مسؤولية فيلا 6تعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

MAR TARIK
شركة ذات مسؤولية محدو 3 

للشريك الواحد 
الرأسلال االآتلاعي : 222.222  رهم

املقر االآتلاعي : طيجة، شارع 
محلد السا س، زنقة ميلتون، 

إقامة السعا 3 1، املكتب 33
السجل التجاري : 58919

تحويل املقر االآتلاعي
الخاص) املحضر  بلقت�سى  (- (I
بقرارات السيد محلد أمغار،)الحامل)
 K322822 رقم) الوطيية  للبطاقة 
 MAR TARIK(باعتباره مسيرا لشركة
فإنه) (2214 6يا6ر) (2 6ومه) واملتخذ3 

تقرر):
االآتلاعي) املقر  تحويل  (- (1
محلد) شارع  (: التالي) العيوان  إلى 
إقامة) ميلتون،) زنقة  السا س،)

السعا 3 أ،)املكتب)35.
من) الرابع  الفصل  تعد6ل  (- (2
القانون األسا�سي للشركة بلا 6تالئم)

والعيوان الجد6د.
II)-)إن اإل6داع القانوني قد تم لدى)
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
بطيجة في)14)فبرا6ر)2214)تحت رقم)

.132225
لإل6داع والنشر

1 P

RADIOMAARIF.COM
شركة ذات مسؤولية محدو 3

تعد6ل القانون الداجلي للشركة
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (I
تم) (2221 نوفلبر) (15 بالرباط بتاريخ)
تعد6ل القانون الداجلي لشركة ذات)
الخاصيات) ذات  مسؤولية محدو 3 

التالية):

نقل) الشركاء) 6قرر  (: املقر) تغيير 
مكرر،) (5 ب) الكائن  الرئي�سي  املقر 
إقامة هيلين شارع محلد الحد6قي،)
املعاريف) الثاني،) الطابق  (،4 شقة)
العيوان) إلى  املغرب  البيضاء) الدار 
 الجد6د):)342)شارع بور و،)شقة)12،)
الدار) (22242 السا س،) الطابق  في 

البيضاء.
القانون) من  (5 الفصول) تعد6ل 

الداجلي للشركة.
للشركة) القانوني  اإل6داع  تم  (- (II
البيضاء) الدار  التجارية  باملحكلة 
تحت رقم)822224)بتاريخ)32) يسلبر)

.2221
2 P

JADDI RENT
 SARL

بلقت�سى))الجلع العام االستثيائي)
الذي عقد 6وم)2)6يا6ر)2222)بالرباط)

والذي قرر فيه ما 6لي):
6بيع محلد آدي وييقل)522)سهم)
6للكها في شركة)»آدي رانت»)للسيد)
هذه) 6قبل  الذي  الفخداوي،) احلد 
منها) لكل  122) رهم  بقيلة) األسهم 

وكذلك مطلوبات وأصول الشركة.
العيوان) من  الشركة  مقر  نقل 
الحالي،)علار3 رقم)3)زنقة بروكسيل،)
الرقم)1،)املحيط الرباط،)إلى حي إغوناف)

بالقرب من)P)رقم)28،)الياضور.
واستقالة) الجد6د  املد6ر  تعيين 
العامة) الجلعية  (: السابق) املد6ر 
تقرر تعيين الفخداوي فيصل كلد6ر)
محدو 3) غير  ملد3  للشركة  آد6د 

وتقبل استقالة املد6ر محلد آدي.

تم اإل6داع القانوني لدى املحكلة)

 التجارية بالرباط بتاريخ)2)6يا6ر)2222 

تحت رقم)121293.

3 P

أعيس ش.م.م لشريك واحد

138،)شارع يعقوب امليصور،)الدار البيضاء

الهاتف):)32 23 23 2522

الفاكس):)27 23 23 2522

شركة ضوناست باك فاكتوري
DONAST PACK FACTORY

 شركة ذات مسؤولية محدو 3 

من شريك واحد

رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : الطابق الثالث، 2 

زنقة الحوز3، الحي الصياعي عكاشة، 

عين السبع، الدار البيضاء

السجل التجاري : 527823

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بلوآب 

اليظام) وضع  (2221 12) يسلبر)

األسا�سي لشركة محدو 3 املسؤولية)

الخصائص) ذات  واحد  شريك  من 

التالية):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدو 3))من شريك))واحد.

باك) »ضوناست  شركة) (: االسم)

مسؤولية) ذات  شركة  فاكتوري»)

محدو 3 من شريك واحد.

الغرض):

وتوزيع) بيع،) إنتاج،) استيرا ،)

من) واملصيوعة  الورقية  التغليفات 

الورق املقوى والبالستيك وغيرها من)

املوا  التي تصيع منها التغليفات)؛

وتوزيع) بيع،) إنتاج،) استيرا ،)
الورق،) من  املصيوعة  امليتوآات 
الورق املقوى،)البالستيك وكل املوا )

األجرى)؛
العلليات) كل  عامة،) وبصفة 
املالية،) أو  التجارية  الصياعية،)
لها عالقة) التي  امليقولة  أو  العقارية 
بالهدف) مباشر3  غير  أو  مباشر3 
االآتلاعي وكل األهداف امللاثلة التي)
من شأنها املساهلة في تيلية الشركة.
الثالث،) الطابق  اإلآتلاعي:) املقر 
الصياعي) الحي  الحوز3،) زنقة  (2
عكاشة،)عين السبع،)الدار البيضاء.))))

املد3):)99)سية.
فاتح) من  تبدئ  (: املالية) السية 
كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي  6يا6ر 

سية.
الرأسلال االآتلاعي):)حد  رأسلال)
الشركة في)122.222) رهم مقسم إلى)
1222)حصة نقد6ة بقيلة)122) رهم)
للحصة وزعت على الشريك الواحد)

مقابل مساهلته اليقد6ة.
السيد3  نيا) (: الواحد) الشريك 
البيضاء،) بالدار  القاطية  اسطا6ب،)
الطابق األر�سي،) طريق تدارت،) (128

بكاطيل بولو.
وملد3) الشركة  يسير  (: التسيير)
غير محدو 3 السيد3  نيا اسطا6ب،)
طريق) (،128 القاطية بالدار البيضاء)
تدارت،)الطابق األر�سي،)بكاطيل بولو.
(: التجاري) بالسجل  التسجيل 
التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 
لدى كتابة ضبط املحكلة التجارية)
 2222 6يا6ر) (5 بتاريخ) للدار البيضاء)

تحت رقم)527823.
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تم إ6داع امللف لدى كتابة ضبط)
البيضاء) للدار  التجارية  املحكلة 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (5 بتاريخ)

.827179
للخالصة والبيان

أعيس ش.م.م لشريك واحد

4 P

AKLIMESSAGERIE
2 زنقة الصيوبر، رقم 12، الطابق 

الرابع، الدار البيضاء
تأسيس شركة 

بتاريخ) عرفي  عقد   بلوآب 
تم تأسيس شركة) (2221 5) يسلبر)
ذات) محدو 3،) مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):
االسم):)أكلليساآري.

نقل البضائع) (: النشاط التجاري)
واإلرساليات.

 العيوان):)2)زنقة الصيوبر،)رقم)12،)
الطابق الرابع،)الدار البيضاء.

122.222) رهم) (: املال) رأس 
حصة اآتلاعية) (1222 مقسلة إلى)

من فئة)122) رهم مليوحة إلى):
الساكن) بوطاس،) حليد  السيد 
 بالدار البيضاء،)حي 6اسليية)5)رقم)87،)
 BK159329 522(عين الشق ب.ت.و

حصة اآتلاعية)؛
السيد3 فاطلة بوطاس،)القاطية)
(،2 القدس) إقامة  البيضاء،) بالدار 
شارع) الثالث،) الطابق  (،12 شقة)
 BJ132921(القدس،)عين الشق،)ب.ت.و

522)حصة اآتلاعية.
التسيير):)يعهد التسيير إلى السيد3)
بالدار) القاطية  بوطاس،) فاطلة 
(،12 2)شقة) البيضاء،)إقامة القدس)
عين) شارع القدس،) الطابق الثالث،)

.BJ132921(الشق ب.ت.و
مد3 الشركة):)99)سية ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
 827592 ( تحت رقم) (2222 6يا6ر) (7

سجل تجاري رقم)528225.
5 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

Travaux(de(comptabilité

 RAYHAN 12 ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB- TAZA

الهاتف):)35 25 28 2535

ASSIHA KINE
 شركة محدو 3 املسؤولية 

ذات الشريك الواحد
رأسلالها االآتلاعي : 52.222  رهم

املقر االآتلاعي : شارع الحسن 

بحثات، علار3 مفتاح، رقم 5، تاز3

املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 

بتاريخ)8) يسلبر)2221)قرر الشريك)

الواحد للشركة املحدو 3 املسؤولية)

 ASSIHA KINE(ذات الشريك الواحد

ما 6لي):

املذكور3) الشركة  وحل  تصفية 

أعاله.

اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 

القانوني لدى كتابة الضبط لللحكلة)

 2222 6يا6ر) (2 6وم) بتاز3  االبتدائية 

تحت رقم)8.

6 P

 INSTITUT LE GRAND SUD

 POUR L’ENSEIGNEMENT

PRIVE
»IGRES« 

  ش.م.م
رأسلالها االآتلاعي : 212.222  رهم

مقرها االآتلاعي :  حي سيدي 

احسا6ن بياصر قرب مدرسة 

امللرضين - ورزازات

ملحق التسييـــر الحــر
محرر) عرفي  عقد  بلقتضـى 

(،2222 32) يسلبر) 6وم) بورزازات 

 مسجل بورزازات بتاريخ)2)6يا6ر)2222 

 و:)112)–)أس)92):

شركة) فإن  األول() )الطرف  (- (1

للتعليم) الكبير  الجيوب  مؤسسة 

 INSTITUT LE GRAND SUDالحر

 POUR L’ENSIEGNEMENT PRIVE

مقرها) والجاعلة  ش.م.م.) (IGRES

احسا6ن سيدي  بحي  االآتلاعي 

امللرضين)) مدرسة  قرب  بياصر  (
ورزازات واملقيد3 في السجل التجاري)
بورزازت)))))))))))))))) االبتدائية  املحكلة  لدى 

تحت رقم)3253.  
2)-))الطرف الثاني()شركة مؤسسة)
 ETABLISSEMENT الربيع) ريان 
  RAYANE PRINTEMPS S.A.R.L AU
وهي شركة محدو 3 املسؤولية بشريك)
وحيد الكائن مقرها االآتلاعي بفيال)
حي سيدي حسا6ن بياصر) (B12 رقم)
ورزازات وامللثلة من طـرف السيـد3) (-
شبار مليكة كللثلة قانونية وكفيلة)
التعريف) للبطاقة  والحاملة  للشركة 

.P119979(الوطيية رقم
التجاري) السجل  في  واملقيد3 
تحت) بورزازات  االبتدائية  باملحكلة 

رقم)2391.
الوار 3) األطراف  بين  االتفاق  تم 
أعاله على تلد6د مد3 عقد التسيير)
والتربوي) املدر�سي  لللركب  الحر 
IGRES SARL)الى نها6ة املوسم الدرا�سي)
 2222 6وليو) (32 في) واملحد    الحالي 
ويسري مفعوله من تاريخ نها6ة العقد)

األصلي أي)22)6وليو)2221.
التلد6د) مد3  فإن  وللتوضيح 
إلى) (2221 6وليو) (22 من)  تبتدئ 
حيث 6توآب على) (2222 6وليو) (32
أعاله) وار   هو  كلا  الثاني  الطرف 
املدر�سي) املركب  مرافق  لكل  اجالء)
كلا) (IGRES SARL والتربوي املسلـى)
بحلول) األصلي  العقد  في  مبين  هو 
تأجيــر) أي  وذلك  ون  التاريخ  لهذا 
التسوية) وآوب  مع  تلاطل  أو 

لللتأجرات الكرائية.
ملخص قصد النشر

7 P

STE DIS NET
SARL

الجلعية) قرار  بلقت�سى 
6وم) امليعقد3  العا 6ة  الغير   العامة 
 SOCIETE(32) يسلبر)2221))لشركة
ومقرها االآتلاعي)) (DIS NET SARL
شعيب) ابي  شارع  (5 متجر) (8 رقم)

الدكالي)))فاس.)

1222)حصة وقدرها)) تفويت) ( (- (1

122.222) رهم من السيد الخروبي)

نبيل))إلى السيد الدج�سي بلقاسم.

 2)-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

.SARL-AU(إلى(((SARL((من

السيد) (: واالمضاء) التسيير  (- (3

الدج�سي بلقاسم.

4)-)استقالة وإبراء)السيد الخروبي)

نبيل).)

لدى) القانوني  اإل6داع  تم  (- (5

بفاس تحت رقم)) ( املحكلة التجارية)

119/22)بتاريخ)7)6يا6ر)2222.

8 P

STE BEST GARDEN
SARL

الجلعية) قرار  بلقت�سى 

6وم) امليعقد3  العا 6ة  الغير   العامة 

 SOCIETE(31) يسلبر)2221))لشركة

ومقرها) (BEST GARDEN SARL
االآتلاعي))رقم)43)زنقة عبد السالم)

السرغيني املد6ية الجد6د3 فاس.)

1522)حصة وقدرها))) تفويت) ( (- (1

لحيافي) ( السيد) من  152.222 رهم 

محلد إلى السيد الدج�سي عبد اللطيف.

2)-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

.SARL-AU(إلى(((SARL((من

السيد) (: واالمضاء) التسيير  (- (3

الدج�سي عبد اللطيف.

 4)-)استقالة وإبراء)السيد لحيافي)

محلد.

لدى) القانوني  اإل6داع  تم  (- (5

رقم)) تحت  بفاس  التجارية  املحكلة 

120/22)بتاريخ)7)6يا6ر)2221.

9 P

STE ALWAAD ATAIB
SARL

تعد6الت قانونية 
العام) الجلع  بلقت�سى  (- (1

الشركة) بلقر  امليعقد  االستثيائي 

شركاء) قرر  (2222 6يا6ر) (7 بتاريخ)

الشركة ما 6لي):
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بيع حصص):
مصطفى) الداه  السيد  (: املتيازل)

3222)حصة.
املتيازل لها):)السيد3 ملح حسيية)

3222)حصة.
من) الشركة  رأسلال  زيا 3 
2.222.222) رهم إلى)4.522.222) رهم.

تم تعيين السيد الداه) (: التسيير)
واعتلا ) للشركة  كلسير  مصطفى 

اإلمضاء)الوحيد له.
(: توسيع نشاط الشركة كلا 6لي)

نقل البضائع لحساب الغير.
تم بكتابة) (: اإل6داع القانوني) (- (2
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم)) تحت  (2222 6يا6ر) (12 بتاريخ)

.58/2022
10 P

 GROUPE VISION
INTERNATIONAL

 SARL
تعد6الت قانونية

االستثيائي) العام  الجلع  إثر  على 
 GROUPE VISION شركة) ملساهم 
ذات) شركة  (INTERNATIONAL
املسؤولية املحدو 3،)البالغ رأسلالها)
(: مقرها) والكائن  2.222.222) رهم 
الطابق) الفتح،) حي  مكة،) شارع  (22
األول،)مكتب رقم)1،)العيون،)تقرر):

تفويت)12.222)حصة وهي املجلوع)
حجوجي) البشير  السيد  الحصص 

لفائد3 السيد مبارك سيداتي.
تفويت)12.222)حصة وهي املجلوع)
الحصص السيد مولو  حجوجي لفائد3)

السيد مبارك سيداتي.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدو 3)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدو 3)

بلساهم واحد.
سيداتي) مبارك  السيد  تعيين 

كلسير واحد لشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (2 بتاريخ)

.47/2022
11 P

SOMAGEC SUD
 S.SUD SARL
تعد6الت قانونية

االستثيائي) العام  الجلع  إثر  على 
 SOMAGEC SUD شركة) ملساهم 
املسؤولية) ذات  شركة  (S.SUD
رأسلالها) البالغ  املحدو 3،)
 113.522.222) رهم والكائن مقرها):)
 48 رقم) علار3 امقران،) شارع مكة،)

شقة رقم)8،)العيون،)تقرر):
من) الشركة  رأسلال  تخفيض 
113.522.222) رهم إلى)82.522.222 
الخسائر) استيعاب  أآل  من   رهم 

املتراكلة.
من) الشركة  رأسلال  رفع 
82.522.222) رهم إلى)358.522.222 

 رهم.
تعد6ل الفقر3 رقم)2)و7)من قانون)

الشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (2 بتاريخ)

.49/2022
12 P

STE RENGO SUD

 CONSTITUTION DES SOCIETE -

 REGISTRE DE COMMERCE - ETUDE DES

PROJET COMPTABILITE

 ADRESSE(:(HAY(AL(INBIAAT(N°8

BOUJDOUR

TEL(:(0661(63(14(08/(0661(39(66(10

STE TACZINPECHE
SARL AU

تأسيس شركة 
بتاريخ) عرفي  عقد   بلوآب 
24) يسلبر)2221)تم تأسيس شركة)

ذات املليزات التالية):
 STE TACZINPECHE (: التسلية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو 3 بشريك واحد.
(،25 املقر):)بو ا 6ة التعليم،)رقم)

بوآدور.
النشاط االآتلاعي):

وتصد6ر) بالجللة  األسلاك  بيع 
لحساب) البضائع  ونقل  االستيرا  

الغير)؛

تثلين ميتجات الصيد)؛
اليقل  اجل املغرب والخارج.

رأسلال الشركة):)122.222) رهم.
رشيد) السيد  (: الشركة) صاحب 

الهيطال.
إلى السيد رشيد) يعهد  (: التسيير)

الهيطال ملد3 غير محدو 3.
باملحكلة) تم  القانوني  اإل6داع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ)31) يسلبر)

2221)تحت رقم)4029/2021.
13 P

STE LE BOB FOOD
SARL AU
تعد6الت

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 LE BOB FOOD SARL AU لشركة)
الربيع) أم  زنقة  زاوية  (: ب) الكائية 
ووا  بهت،)علار3)22)محل)2،)أكدال)
 2221 7) يسلبر) الرباط واملؤرخ ب)

قرر الشريك الواحد ما 6لي):
آد6د) مسير  وتعيين  استقالة 
عا ل) السيد  املسير  قرر  (: للشركة)
الشركة) تسيير  من  االستقالة  مليني 
املو ن) رشيد  السيد  تعيين  وتم 

كلسير وحيد لها.
 تعد6ل القانون األسا�سي للشركة):)
السالفة) تعد6الت  بإ جال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا 6قتضيه القانون.
كاتب) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
الرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (2 بتاريخ)

.121287
14 P

STE NORD OUEST AGENCE
SARL AU
تعد6الت

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 NORD OUEST AGENCE لشركة)
 122 تجزئة) (: الكائية ب) (SARL AU
شقة)4)الطابق األر�سي،)إقامة إسك،)
قطاع)9،)حي الرياض،)الرباط واملؤرخ)
الشريك) قرر  (2221 23) يسلبر) ب)

الواحد ما 6لي):

آد6د) مسير  وتعيين  استقالة 
عا ل) السيد  املسير  قرر  (: للشركة)
الشركة) تسيير  من  االستقالة  مليني 
وتم تعيين السيد بدر املخلوفي كلسير)

وحيد لها.
 تعد6ل القانون األسا�سي للشركة):)
السالفة) تعد6الت  بإ جال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا 6قتضيه القانون.
كاتب) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
الرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (2 بتاريخ)

.121288
15 P

HL SERVICES
SARL D’AU

 SIEGE(SOCIAL: 71. DOUAR(AL
KORA(MAG 307 CYM(RABAT
 شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الواحد
رأسلال الشركة 122.222  رهم

املقر االآتلاعي : 32 زنقة مالي محل 
تجاري رقم 1 الرباط

تحويل املقر االآتلاعي للشركة
توسيع النشاط التجاري

تعد6ل   البيد  2 و4  من  القانون  
األسا�سي  للشركة

بلقت�سى الجلع))العام))االستثيائي)
بتاريخ))12) يسلبر)2221)تقرر))ما 6لي):

االآتلاعي) ( املقر) ( تحويل) (- (1
للشركة):

71) وار الكور3 محل تجاري) من):)
رقم)327)يعقوب امليصور الرباط.

)إلى:))32)زنقة مالي متجر رقم)1)ال
رباط)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

التجاري) النشاط  توسيع  (- (2
للشركة ليشلل ما 6لي):

الدفع) حلول  األموال،) تحويل 
البد6لة،)شبكة نقاط التحصيل)؛

محوالت) ومحطات  شبكات 
كهربائية بجليع القوى)؛

وما) البياء) في  متيوعة  أشغال 
يشابهها آليع أنواع التجهيزات سواء)
لصفقات) أو  للعلوم  للخصوص،)

الدولة و الصفقات الدولية.



1345 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

من)) (4  -  2 البيد) ( ( تعد6ل) ( تم) (- (3
القانون))األسا�سي))للشركة.

األسا�سي) اليظام  تحيين  (- (4
للشركة.

لدى كتابة)) ( القانوني) ( تم اإل6داع)
الضبط))باملحكلة))التجارية بالرباط))
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (5 بتاريخ)

 .121244
ملخص)))قصد النشر

16 P

 FARAH AUTO MOUQRICH 
SARL AU

 شركة ذات  مسؤولية محدو 3 
بشريك واحد

برأسلال  122.222   رهم
     نقل املقر االآتلاعي للشركة، رفع 

رأسلال الشركة و تغيير النشاط
بلقت�سى الجلع))العام))االستثيائي)

بتاريخ)5))أبريل)2221))تقرر ما 6لي):
نقل املقر االآتلاعي للشركة):

من):)تلار3،)الحي الصياعي،)شارع)
الحسن الثاني كلم)17.

 22 رقم) متجر  الصخيرات،) (: إلى)
إقامة))اليسر.))))))

رفع رأسلال الشركة):
من)122.222) رهم إلى)752.222 

 رهم.)))
تعد6ل نشاط الشركة):

بيع وشراء)قطاع غيار السيارات)؛
مكانيك وإصالح السيارات،)هياكل)
السيارات،)الصباغة والترميم املعدني)؛

متاآر3.
تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

كتابة)) ( القانوني لدى) ( تم اإل6داع)
الضبط))باملحكلة))االبتدائية بتلار3))
بتاريخ))4)ماي)2221)تحت))رقم))5597.

ملخص)))قصد))النشر)

17 P

STE ECO VIDANGE
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
22)نوفلبر)2221)بسال،)قد تم تأسيس)

شركة تحلل الخصائص التالية):

.STE ECO VIDANGE(:(التسلية

الهدف االآتلاعي):

1)-)إصالح وصيانة السيارات)؛

وقطع) اكسسوارات  في  تاآر  (- (2

غيار السيارات)؛

3)-)تاآر في السيارات املستعللة.
رأس املال الشركة):)122.222) رهم)

1222)حصة)122) رهم للحصة.

 1222 السعيد) سامي  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.
294)تجزئة) :)رقم) املقر االآتلاعي)

موالي رشيد،)القرية،)سال.

التسيير):)السيد سامي السعيد.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

35131))بتاريخ))9) يسلبر)2221.

18 P

BH LANGUAGES
SARL AU

تصفية شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر) (،2221 سبتلبر) (15 6وم) تلار3 

لشركة) العا ي  غير  العام  الجلع 

 BH LANGUAGES SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الواحد،)مقرها)

الوفاق،) إقامة  (3457 االآتلاعي)
اراك،)تلار3،)رأسلالها)12.222) رهم)

بالرباط) التجاري  بالسجل  املسجلة 

تحت رقم)82991)ما 6لي):

 BH LANGUAGES(حل نهائيا شركة

.SARL AU

حالمي) بشرى  السيد3  تعيين 

بتحقيق) وذلك  الشركة  كلصفية 

األصول وتسد6د الخصوم.

املقر) تحد6د  العام  الجلع  قرر 

االآتلاعي لتصفية الشركة بالعيوان)

اراك،) إقامة الوفاق،) (3457 (: التالي)

تلار3.)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بتلار3 بتاريخ)2)6يا6ر)2222 

تحت رقم)121221.

19 P

GREEN IRRIGATION
 S.A.R.L AU

رأسلالها : 122.222  رهم
املقر االآتلاعي :  شارع احصين 

اقامة بيتي 3 اقامة 8 شقة 127 سال 
الجد6د3

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
تغيير بعض) تم  (،2221 23) يسلبر)

جصائص الشركة كالتالي):
1)-)توسيع))نشاط الشركة وذلك)

بإضافة االنشطة التالية):
 راسة وتيفيذ املشاريع الزراعية)؛)

االشغال املختلفة والبياء.
الرئي�سي) النشاط  تغيير  (- (2

للشركة.
االسا�سي) القانون  تحيين  (- (3

للشركة.
بالسجل) القانوني  اإل6داع  تم 
بسال) االبتدائية  لللحكلة  التجاري 
بتاريخ)4)6يا6ر)2222)تحت رقم)38129.
20 P

ائتلانية فدا  ش.ذ.م.م

5)املركز التجاري ابن سييا،)أكدال،)الرباط

الهاتف):)99 21 77 2537/)72 59 77 2537

FCAI
 SARL

املصا قة على نقل آليع األسهم
استقالة املسير6ن

إلغاء النشاط األصلي وتعويضه 
بأجر

تحويل الشكل القانوني للشركة
العام) الجلع  محضر  حسب 
6ونيو) (28 بتاريخ) االستثيائي امليعقد 
ذات) الشركة  شركاء) قرر  (،2221
 FCAI SARL املحدو 3) املسؤولية 
122.222) رهم والتي) برأسلال قدره)
 TEMARA PLAGE (: 6وآد مقرها ب)
 (EX HOTEL SAINT GERMAN

ENLAY()ما 6لي):
املصا قة على تحويل آليع) (- (1
والسيد) شكيب  بياني  السيد  أسهم 
الد6ن) عز  بياني  والسيد  فؤا   بياني 
هشام) محلد  بياني  السيد  لصالح 

الذي 6قبل هذه التحويالت.

بعد هذا اليقل،)تم تعد6ل املا 3)7 
من اليظام األسا�سي على اليحو التالي)

:
 1222 السيد بياني محلد هشام)

سهم.
 2)-)استقالة املسير6ن املشاركين):)
بياني) والسيد  شكيب  بياني  السيد 
فؤا  والسيد بياني عز الد6ن وتعيين)
كلسير) هشام  محلد  بياني  السيد 

وحيد للشركة.
النشاط األول للشركة) إلغاء) (- (3
والذي) الجد6د  بالنشاط  واستبداله 

هو كالتالي):
منشأ3) أي  وتشغيل  اقتياء)

الستخدام فيدق أو مطعم أو بار.
القانوني) الشكل  تحويل  (- (4
مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  محدو 3 
وتجد6د) واحد  ملساهم  محدو 3 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بتلار3 بتاريخ)4)6يا6ر)2222 

تحت رقم)7125.
21 P

 THE SEASONS MULTI
SERVICES

SARL AU
 شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

ذات الشريك الواحد 
رأسلالها : 122.222  رهم

علار3 258، مكتب 3 6لين ملر 
اليخيل، شارع محلد الخامس

املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 
 2222 نوفلبر) (27 بتاريخ) بسال 
بتاريخ) (32422 رقم) تحت   املسجل 
والتي) بالرباط  (2222 نوفلبر) (32

تحلل الخصائص التالية):
 THE SEASONS (: التسلية)

.MULTI SERVICES SARL AU
الهدف االآتلاعي):)
استشارات إ ارية)؛

املقاول املحاسبي،)أعلال املحاسبة.

رأسلال الشركة):)122.222) رهم.
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من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
(،258 علار3) (: االآتلاعي) املقر 
شارع) اليخيل،) ملر  6لين  (3 مكتب)

محلد الخامس.
املسير):)بوتريد هشام.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
رقم) بالرباط  التجارية  باملحكلة 
RC155333)بتاريخ)14)أكتوبر)2221.
22 P

 STE SMART & CONNECTED
TECHNOLOGIES

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
مؤرخ في تلار3 بتاريخ)3) يسلبر)2221 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدو 3 بشريك واحد.
الهدف االآتلاعي):)تصليم وتوزيع)

ميتجات الطب الرقمي.
رأسلال الشركة):)122.222) رهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسلة 

122) رهم للحصة الواحد3.
السيد3 أمية عوشر)1222)حصة

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
15)ب،) :)تجزئة بتهوفن رقم) املقر)

زنقة ملوية،)الهرهور3،)تلار3.
املسير):)السيد3 أمية عوشر.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
135243)تلار3.

23 P

NOVA PET
SARL AU

تأسيس ش.ذ.م.م ش.و
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلار3)
تحرير) تم  (،2221 29) يسلبر) في)
ش.و) لش.ذ.م.م  األساسية  القوانين 

مليزاتها كالتالي):

 NOVA PET SARL(:(1)-)التسلية
AU)ش.ذ.م.م ش.و.

األهداف) للشركة  (: الهدف) (- (2
التالية):

بيع اعالف الحيوانات)؛
بيع الطيور والحيوانات الصغير3)؛

نقل السلع والبضائع)؛
السلع) آليع  وتصد6ر  استيرا  

واملوا .
3)-)املقر):)حي النهضة)2)رقم)441 

املحل رقم)1،)تلار3.
122.222) رهم) (: رأس املال) (- (4
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسم 
122) رهم للواحد3 اكتتبت وحررت)
كلها من طرف السيد عا ل املعطاوي.
تسير الشركة ملد3) (: التسيير) (- (5
غير محدو 3 من طرف السيد عا ل)

املعطاوي.
2)-)السية املالية):)تبتدئ في فاتح)

6يا6ر وتنتهي في)31) يسلبر.
7)-)املد3):)99)سية تبتدئ من 6وم)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
8)-)اإلمضاء):)تسيد مهلة التوقيع)
مع الوكالة البيكية وآليع املؤسسات)
الوحيد) التوقيع  جالل  من  املالية 

للسيد عا ل املعطاوي.
تقييد) تم  (: التجاري) السجل  (- (9
الشركة لدى مصلحة السجل التجاري)
باملحكلة االبتدائية بتلار3 تحت رقم)

135253)بتاريخ)2)6يا6ر)2222.
24 P

 SOCIETE  DELIZ FOOD
»PROCESSING

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE 1.000.000
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL: DOUAR(OULAD
 ASLAMA(OUEST(N° 448

 IBN KHALDOUN-AINE ATIQ
SKHIRAT- TEMARA

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
2) يسلبر) االستثيائي امليعقد بتاريخ)
وافق الجلع العام على طلب) (2221
السيد3 نعيم سهام من اآل بيع كل)
حصة لفائد3 السيد) (522 حصصها)

التو رتي محلد.))

لحصص) الجد6د  التقسيم 
الشركة 6صبح على الشكل التالي):

     522 زكرياء) التو رتي  السيد 
حصة)؛

     522 محلد) التو رتي  السيد 
حصة)؛

املجلوع)1222)حصة.)
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
8) يسلبر) االستثيائي امليعقد بتاريخ)
من) الرفع  العام  الجلع  قرر  (2221
مجلوع) 6ياهز  بلا  الشركة  رأسلال 
922.222) رهم ليرتفع من)122.222 
وذلك) 1.222.222) رهم  إلى)  رهم 

بإنشاء)9222)حصة آد6د3.
لرأسلال) الجد6د  التقسيم 

الشركة 6صبح على الشكل التالي):
الغاني) عبد  محرش  السيد 

422.222) رهم)؛
السيد التو رتي زكرياء))222.222 

 رهم)؛
 222.222 السيد التو رتي محلد)

 رهم)؛
 222.222 السيد التو رتي 6ونس))

 رهم)؛
املجلوع)1.222.222) رهم.))))

2)و7)من القانون) تعد6ل الفصل)
األسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بتلار3 بتاريخ)5)6يا6ر)2222 
السجل) رقم  (7134D رقم) تحت 

التجاري)131253.
25 P

 BUSINESS CONSULTING
EMIGRATION

SARL AU
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 38 Rue
 Oukaimeden(Appt 3 Agdal-

RABAT
تأسيس

بتاريخ) محرر  عرفي  عقد  حسب 
بتاريخ) ومسجل  (2221 نوفلبر) (11
إنشاء) تم  (،2221 نوفلبر) (15
ذات) لشركة  األسا�سي  اليظام 
مسؤولية محدو 3 بالشريك الواحد)

بالخصائص التالية):

 BUSINESS (: التسلية)

 CONSULTING EMIGRATION

.SARL AU

املد3):)99)سية ابتداء)من تسجيل)

الشركة في السجل التجاري.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو 3 بالشريك الواحد.

اإل ارية) االستشارات  (: الغرض)

وتقد6م) التجارية  واالستشارات 

آليع) عام  وبشكل  الخدمات 

العلليات التجارية املالية الصياعية)

ترتبط) التي  امليقولة  وغير  امليقولة 

لغرض) مباشر3  غير  أو  مباشر3 

أو) ملاثل  غرض  أي  أو  اآتلاعي 

نشاط) أو  التيلية  لتعزيز  ذات صلة 

اآتلاعي.

شارع) (38 (: االآتلاعي) املقر 

أوكيلدن،)شقة)3،)أكدال،)الرباط.

122.222) رهم) (: املال) الرأس 

مقسلة إلى)1222)حصة بقيلة)122 

بالكامل) مدفوعة  منهلا  لكل   رهم 

بالشريك الواحد.

السيد القا ري عدنان) (: التسيير)

غير) ملد3  للشركة  الوحيد  املسير 

محدو 3.

باملحكلة)) ( (: ( القانوني) ( اإل6داع)

9) يسلبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

السجل) (122471 رقم) تحت  (2221

التجاري)152525. 

26 P

 ROMANEPRO 
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة) (2221 8) يسلبر)

محدو 3 املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

 ROMANEPRO SARL(:(التسلية

.AU

الصفة القانونية):)شركة محدو 3)

املسؤولية بشريك واحد.
(،8 شقة) (32 رقم) (: الشركة) مقر 

أحلد لوكيلي،)حسان،)الرباط.
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الهدف االآتلاعي):

مقاولة للبياء)؛

مقاولة ليقل البضائع)؛

اإلنعاش العقاري.
رأسلال الشركة):)122.222) رهم.

املد3):)99)سية ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

الشركة) تسيير  أوكل  (: التسيير)

غير) ملد3  سعد  الفياللي  للسيد 

محدو 3 مع التوقيع.

تبتدئ فاتح 6يا6ر) (: السية املالية)

إلى)31) يسلبر من كل سية.

كاتب)) ( القانوني لدى) ( تم اإل6داع)

الضبط))باملحكلة))التجارية بالرباط))
6وم)5)6يا6ر)2222)تحت))رقم))121212.

27 P

CHAHD SERVICE
 شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

ذات شريك واحد
رأسلالها : 122.222  رهم

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

12) يسلبر)2221)بتلار3،)تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدو 3 ذات)

شريك واحد والتي تحلل الخصائص)

التالية):

.CHAHD SERVICE(:(التسلية

مقاول  هان) (: الهدف االآتلاعي)

املباني،)مقاول بياء)أو أشغال متيوعة.

 4 رقم) شقة  (: االآتلاعي) املقر 

الفر وس،)الطابق األول،)إقامة قا ر)

مرس الخير،)تلار3.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

122.222) رهم) (: الرأسلال)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسلة 

122) رهم للحصة الواحد3.

 1222 السيد عبد املجيد بو اللي)

حصة.

املجيد) عبد  السيد  (: التسيير)

بو اللي.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

31) يسلبر.

اإل6داع):)املحكلة االبتدائية تلار3)
بتاريخ)3)6يا6ر)2222)رقم)7122.

السجل التجاري رقم)135211.
28 P

 KHADIJA DISTRIBUTION
AND DELIVERY

جد6جة  يستر6بسيون اند  6ليفري 
ش.م.م ش.و

الرأسلال االآتلاعي : 122.222  رهم
 املقر االآتلاعي : املحل التجاري 

رقم 24، إقامة املعلور3، حصين، 
سال الجد6د3

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
قد) (2221 28) يسلبر) بتاريخ) سال 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
ويهدف) واحد  بشريك  املحدو 3 
التجار3،) (: االآتلاعي) نشاطها 

االستيرا  والتصد6ر،)نقل البضائع.
رأسلال الشركة):)122.222) رهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسلة 

122) رهم للحصة الواحد3.
 1222 حليد) الحسوني  السيد 

حصة.
سية) (99 الشركة) نشاط  (: املد3)
النهائي أي من) التأسيس  من  ابتداء)

تاريخ وضع السجل التجاري.
من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 العيوان):)املحل التجاري رقم)24،)
إقامة املعلور3،)حصين،)سال الجد6د3.
الحسوني) السيد  (: تسيير) تحت 

حليد.
مقيد3 بالسجل التجاري):)35231.
29 P

 TANGER MED PORT
AUTHORITY

السلطة املييائية طيجة املتوسط
)املسلا3 سابقا طيجة املتوسط 2)

شركة مساهلة
رأسلالها : 17.422.222.422  رهم 

القابل للتحويل

مقرها االآتلاعي :  امليطقة الحر3 
قصر املجاز، وا  الرمل آلاعة 

أنجر3، إقليم فحص أنجر3، طيجة
السجل التجاري بطيجة رقم 45349

إ ماج عن طريق ضم شركة 
»السلطة املييائية طيجة املتوسط» 
من طرف شركة »طيجة املتوسط 2«
الزيا 3 والخفض النسبية لرأسلال 

شركة »طيجة املتوسط 2«
حل شركة السلطة املييائية طيجة 

املتوسط إثر إنجاز اال ماج
تغيير التسلية االآتلاعية لطيجة 

املتوسط 2 واعتلا  التسلية 
االآتلاعية السلطة املييائية طيجة 

املتوسط
بلقت�سى محضر الجلعية العامة)
15) يسلبر) في) املؤرخ  العا 6ة  غير 
»طيجة) قام مساهلو شركة) (،2221
مساهلة) شركة  وهي  («2 املتوسط)
جاضعة للقانون املغربي،)ذات رأسلال)
القابل) 5.122.322.222) رهم  قدره)
بامليطقة) مقرها  والكائن  للتحويل 
آلاع) الحر3 قصر املجاز وا  الرمل،)
إقليم فحص أنجر3 واملقيد3) أنجر3،)
بالسجل التجاري بطيجة تحت رقم)
45.349)باملصا قة على تقد6م شركة)
املتوسط) طيجة  املييانية  السلطة 
الحصص على إثر اإل ماج عن طريق)
»السلطة املييائية طيجة) ضم شركة)
»طيجة) من طرف شركة) املتوسط»)

املتوسط)2«.
»السلطة) شركة) مساهلوا  قام 
بلقت�سى) املتوسط») املييائية طيجة 
غير) العامة  الجلعية  محضر 
العا 6ة املؤرخ في)15) يسلبر)2221،)
باملصا قة على عللية اإل ماج وقرروا)
طيجة) املييائية  السلطة  شركة  حل 

املتوسط  ون تصفيتها.
غير) العامة  الجلعية  قررت 

العا 6ة ما 6لي):
قدره) بلبلغ  الرأسلال  في  الزيا 3 
طريق) عن  14.852.222.222) رهم 
آد6د) سهم  (148.522.222 إصدار)
122) رهم 6تم) بقيلة إصدار قدرها)
تحريرها بالكامل عن طريق حصص

طريق) عن  اال ماج  إثر  على  عينية  (
ضم شركة)»السلطة املييائية طيجة)
»طيجة) من طرف شركة) املتوسط»)
طيجة) شركة  وإلغاء) («2 املتوسط)
سهلا) (25.522.992 ل) (2 املتوسط)
أ ى) ملا  لها،) املللوكة  األسهم  من 
إلى تخفيص رأس املال بقو3 القانون)
بلبلغ)2.552.299.222) رهم وبالتالي)
من) االآتلاعي  املال  رأس  جفض 
مبلغ) إلى  19.952.322.222) رهم 

17.422.222.422) رهم.
»طيجة) الشركة) تسلية  تغيير 
التي أصبحت من امن) («2 املتوسط)
طيجة) املييائية  »السلطة  مسلا3)

.»TMPA«(املتوسط»)وباجتصار
»الغرض) (3 الفصل) تعد6ل 
االآتلاعي»)من اليظام األسا�سي لشركة)
األنشطة) إلضافة  املتوسط») »طيجة 
لشركة) االآتلاعي  بالغرض  املتعلقة 

»السلطة املييائية طيجة املتوسط».
لشركة) األسا�سي  اليظام  تعد6ل 

»طيجة املتوسط)2«.
لإل ماج) النهائي  اإلنجاز  معا6ية 
»السلطة) شركة) ضم  طريق  عن 
من طرف) املييائية طيجة املتوسط»)

شركة)»طيجة املتوسط)2«.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
ضبط املحكلة التجارية بطيجة بتاريخ)
15) يسلبر)2221)تحت رقم)11339 

وبتاريخ)5)6يا6ر)2222)تحت رقم)72.
30 P

السلطة املييائية طيجة املتوسط

 TANGER MED PORT
AUTHORITY

شركة مساهلة ذات رأسلال قدره 
1.822.222.222  رهم

اقابل للتحويل
مقرها االآتلاعي : امليطقة الحر3 
قصر املجاز وا  الرمل، آلاعة 
أنجر3، طريق الفييدق، طيجة
السجل التجاري بطيجة رقم 

43.815
حل شركة »السلطة املييائية طيجة 

املتوسط»  ون تصفيتها
 عن طريق الضم
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بلقت�سى محضر الجلعية العامة)

15) يسلبر) في) املؤرخ  العا 6ة  غير 

2221،)قام مساهلو شركة)»السلطة)

املييائية طيجة املتوسط»)وهي شركة)

املغربي،) للقانون  جاضعة  مساهلة 

 1.822.222.222 ذات رأسلال قدره)

والكائن) للتحويل  القابل   رهم 

املجاز) قصر  الحر3  بامليطقة  مقرها 

طريق) أنجر3،) آلاعة  الرمل،) وا  
التجاري) بالسجل  الفييدق واملقيد3 

بطيجة تحت رقم)43.815)باملصا قة)

على تقد6م شركة)»السلطة املييائية)

للحصص العينية) طيجة املتوسط»)

 »2 املتوسط) »طيجة  لفائد3 شركة)

إثر عللية اال ماج عن طريق الضم)

وقرروا) الشركتين  هذ6ن  طرف  من 

»السلطة املييائية طيجة) حل شركة)

املتوسط») ون تصفيتها.

بلقت�سى) املساهلون  عا6ن  كلا 

محضر الجلعية العامة االستثيائية)

املؤرخ في)15) يسلبر)2221،)اإلنجاز)

طريق) عن  اال ماج  لعللية  النهائي 

ضم شركة)»السلطة املييائية طيجة)

»طيجة) من طرف شركة) املتوسط»)

املتوسط)2«.

كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 

بطيجة) التجارية  املحكلة  ضبط 

تحت رقم) (2221 28) يسلبر) بتاريخ)

.11338

31 P

ARSA NEGOCE
SARL AU

غلق نهائي للشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تسيير شركة) قرر  (2221 8) يسلبر)

ARSA NEGOCE SARL AU)ما6لي):

غلق نهائي))للشركة.

لللصفي) صالحيات  إعطاء)

للشركة.
السيوي) البيان  على  مصا قة 

وحسابات التصفية.

تعيين مقر التصفية.

عا ي) الغير  الجلع  أعلن 

إعطاء) مع  للشركة  النهائي  الغلق 

لللصفية) الصالحيات  آليع 

لبنى) عربا  السيد3  (LIQUIDATEUR

الخاصة بالغلق النهائي للشركة.

على) عا ي  الغير  الجلع  صا ق 

وحسابات) (Bilan السيوي) البيان 

8) يسلبر) في) املوقوفة  التصفية 

املصفية) تبرئة  تم  كلا  (2221

liquidateur)من هذه املهلة.

 Siège( de (: التصفية) مقر 

.Liquidation

 Siège(de(تم تعيين مقر التصفية

للشركة بإقامة األصيل) (liquidation

علار3)54)شقة)13)عين السبع الدار)

البيضاء.

تم أمام كتابة) (: اإل6داع القانوني)

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2221 32) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)822597.
للخالصة واإلشار3

التسيير

32 P

تسيير حر ملقهى
موثق من طرف) بلقت�سى عقد،)

الطالبي مولو  موثق) املوثق األستاذ 

بتلار3 بتاريخ)17) يسلبر)2221،)بين)

املوقعين أسفله وهلا):

السيد امحلد نهراست ابن محلد)

عين) تجزئة  (111 الساكن) وميلونة 

لبطاقة) الحامل  الصخيرات  الروز 

 A232241 (: الوطيية رقم) التعريف 

بصفته مكريا من آهة السيد محلد)

وحدوهم) لحسا6ن  بن  اليفيد3 
رقم) (1 الساكن بتجزئة الحلد زنقة)

البيضاء) الدار  مومن  سيدي  (13

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.D335572(:(رقم

بصفته مكتر6ا من آهة أجرى.

ملقهى) حر  تسيير  أآل  من  أكرى 

امحلد) السيد  وهو  األول  الطرف 

نهراست بصفته مالكا لألصل للطرف)

اليفيد3 محلد  السيد  وهو  الثاني 

اليظر) بعد  ذلك  ميه  قبل  الذي  (

األصل) واملعا6ية والر�سى كلا 6جب،)

مقهى) عن  عبار3  هو  الذي  التجاري 

بالسجل) واملسجل  البستان  املسمى 

442142)بالدار) التجاري تحت رقم):)

 2GH3(:(البيضاء)الكائن بالعيوان ب

تجزئة الحد6قة امليظر الجليل عين)

السبع الدار البيضاء.

الكرائية) السومة  حد ت  وقد 

6جب) التي  املذكور  التجاري  لألصل 

للطرف) أ اؤها  الثاني  الطرف  على 

 25222 األول عيد بدا6ة كل شهر في)

 رهم مقابل وصل.

في) هذه  الكراء) عقد3  تبتدئ 

السريان ابتداء)من فاتح 6يا6ر)2222 

وهي) (2222 31) يسلبر) في) وتنتهي 

قابلة للتجد6د إذا اتفق الطرفان على)

ذلك كتابة.

املتعلقة) املهيية  الضرائب  آليع 

باألصل التجاري املكرى وكذا آليع)

الضرائب الجلاعية والرسوم املفرز3)

والكهرباء) املاء) فواتير  وكذا  قانونا 

واألنترنيت تقع على الطرف املكتري.
للخالصة واإلشار3

33 P

MERRAS CIVIL GINEERING
SARL AU

حل الشركة
العام) الجلع  ملحضر  طبقا 

 2221 نوفلبر) (29 االستثيائي بتاريخ)

لقد تم تقرير ما6لي):

أعاله) املسلا3  الشركة  حل 

 MERRAS CIVIL EN GINEERING

.SARL AU

محل) الشركة  مقر  تحد6د 
التصفية،)82)زنقة معلور3 شقة)22 

إقامة الياسلين القييطر3.

تعيين السيد):)أحلد ريضا مراس)

املسؤول عن حل الشركة.

لقد تم اإل6داع القانوني باملحكلة)

بتاريخ بالقييطر3   االبتدائية 

2) يسلبر)2221)تحت رقم)89288.

34 P

 TAWAZON CENTRE DE

COACHING

SARL AU

طبقا ملحضر الجلع العام بتاريخ)

17) يسلبر)2221)لقد تم تقرير ما6لي)

:

(: املسلا3) الشركة  تصفية  (-

 TAWAZON CENTRE DE COACHING

.SARL AU

بحي) االآتلاعي  مقرها  الكائن 

السالم قطاع)9)علار3)3)شقة)1)سال.

لقم تم اإل6داع القانوني باملحكلة)

29) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2221)وتحت رقم)38282.

35 P

 FINANCIAL AUDITING CONSULTING

SERVICES

 NEXANS INTERFACE

MAROC

العيوان ميطقة التصد6ر اليواصر، 

تجزئة رقم 94، 95، و 92 الدار 

البيضاء املغرب، رأسلال 752.222 

أورو

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)15) يسلبر)2221،)تم اتخاذ)

القرار امتي):

من) الشركة  رأسلال  ترفع 

6ورو) (2.152.222 6ورو إلى) (752.222

حصص) (14.222 عن طريق إصدار)

آد6د3

من) الشركة  رأسلال  جفض 

 1.352.222 إلى) 6ورو  (2.152.222

6ورو عن طريق إلغاء)8.222)حصة.

تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

5)6يا6ر)2222)تحت رقم)512.

36 P
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HRM PROSPECT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 
بشريك وحيد

رأسلالها 122.222  رهم
املقر االآتلاعي : 23، زنقة كونجو 

الشقة 17 حي املحيط الرباط
حل الشركة

الجلع) محضر  في  آاء) ملا  تبعا 
باملقر) امليعقد  االستثيائي  العام 
 2221 نوفلبر) (32 بتاريخ) االآتلاعي 

تقرر ما6لي):
حل الشركة ابتداء)من)32)نوفلبر)

.2221
إبراء) املهدي  الرطل  السيد  ميح 
بدا6ة) تاريخ  من  تحفظ  و ون  تاما 

نشاط الشركة حي 6وميا هذا.
بالعيوان) التصفية  مكان  تعيين 
(،17 زنقة كونجو الشقة) (،23 (: التالي)

حي املحيط الرباط.
تم اإل6داع القانون لدى املحكلة)
 2222 6يا6ر) (5 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)121238.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

37 P

MONDIAL EVASION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 
بشريك وحيد

رأسلالها 122.222  رهم
املقر االآتلاعي : 3، زنقة .وا  سبو 

الشقة رقم 11، أكدال الرباط
حل الشركة

الجلع) محضر  في  آاء) ملا  تبعا 
باملقر) امليعقد  االستثيائي  العام 
 2221 االآتلاعي بتاريخ فاتح نوفلبر)

تقرر ما6لي):
فاتح) من  ابتداء) الشركة  حل 

نوفلبر 2221.
إبراء) صد6ق  مريم  السيد3  ميح 
بدا6ة) تاريخ  من  تحفظ  و ون  تاما 

نشاط الشركة حي 6وميا هذا.
بالعيوان) التصفية  مكان  تعيين 
التالي):)3، زنقة .وا  سبو الشقة رقم 

11، أكدال الرباط.

تم اإل6داع القانون لدى املحكلة)
 2222 6يا6ر) (5 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)121239.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

38 P

ZARTRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3  
بشريك واحد

رأسلالها 12.222  رهم
املقر االآتلاعي : 191، شارع الحسن 

الثاني الشقة رقم 3، الرباط
حل الشركة

الجلع) محضر  في  آاء) ملا  تبعا 
باملقر) امليعقد  االستثيائي  العام 
 2221 4) يسلبر) بتاريخ) االآتلاعي 

تقرر ما6لي):
حل الشركة ابتداء)من)4) يسلبر 

.2221
إبراء) الهاني  محسن  السيد  ميح 
بدا6ة) تاريخ  من  تحفظ  و ون  تاما 

نشاط الشركة حي 6وميا هذا.
بالعيوان) التصفية  مكان  تعيين 
الثاني  الحسن  شارع   ،191 (: التالي)

الشقة رقم 3، الرباط.
تم اإل6داع القانون لدى املحكلة)
 2222 6يا6ر) (5 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)121237.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

39 P

 BENAMMAR SOINS ET
BEAUTE

شركة ذات مسؤولية محدو 3  
بشريك واحد

رأسلالها 122.222  رهم
املقر االآتلاعي : الطابق األر�سي، 

شارع املقاومة وزنقة الكويت، إقامة 
فيدال، بلوك   املتجر رقم 3، 

الرباط
حذف شعار

بتاريخ مداوالت   بلقت�سى 
 3) يسلبر)2221)إن الجلعية العامة)

غير العا 6ة قد قررت):

 BLOOM حذف الشعار التجاري)
.BEAUTY LOUNGE

وضع نظام أسا�سي آد6د مرفق)
بلا سبق من التعد6الت.

تم اإل6داع القانون لدى املحكلة)
 2222 6يا6ر) (5 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)121238.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

40 P

 SUPER TRAVAUX DE
PEINTURE EL FATH

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3  

بشريك واحد
رأسلالها 122.222  رهم

املقر االآتلاعي : 4 مكرر زنقة 
الكويت الرباط 

حل الشركة
تبعا ملا آاء)في محضر الجلع العام)
االآتلاعي) باملقر  امليعقد  االستثيائي 

بتاريخ)32)نوفلبر)2221)تقرر ما6لي):
حل الشركة ابتداء)من)32)نوفلبر 

.2221
إبراء) صفوان  رشيد  السيد  ميح 
بدا6ة) تاريخ  من  تحفظ  و ون  تاما 

نشاط الشركة حي 6وميا هذا.
بالعيوان) التصفية  مكان  تعيين 

التالي):)4 مكرر زنقة الكويت الرباط.
تم اإل6داع القانون لدى املحكلة)
 2222 6يا6ر) (5 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)121229.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

41 P

 MONSIEUR TOUCHE A
TOUR

شركة ذات مسؤولية محدو 3  
بشريك واحد

املقر االآتلاعي : 5 ، شارع مهدي 
بن بركة زاوية والج سعيد السو�سي 

الرباط
تغيير

تبعا ملا آاء)في محضر الجلع العام)
االآتلاعي) باملقر  امليعقد  االستثيائي 

بتاريخ)12)مارس)2222)تقرر ما6لي):

وفا3 السيد جليل بلقا�سي وتوزيع)

السيد3 ميية) (: حصصه على مرثته)

تلثل) سهلا  (14 تستحق) شفيق 

أبياءها ميه):

أحلد امين بلقا�سي):)28)سهلا.

علر بلقا�سي):)28)سهلا.

 14 (: بلقا�سي) الزهراء) فاطلة 

سهلا.

(: بلقا�سي) محلد حبيب  والسيد 

12)سهلا.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدو 3.

تعيين السيد سفير العالم الصباح)

كلسير وموقع وحيد للشركة.

وضع قانون أسا�سي آد6د.

تم اإل6داع القانوني لدى املحكلة)

27) يسلبر) في) بالرباط  التجارية 

2221)تحت رقم)11452.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

42 P

الماكوم
شركة محدو 3 املسؤولية

رأسلالها 75.222.222  رهم

مقرها االآتلاعي : تجزئة 822 

امليطقة الصياعية سابيو، نواصر، 

املغرب
بتاريخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 
البيضاء) بالدار  (2219 32) يسلبر)
برفع) للشركاء) العام  الجلع  تقدم 
22222222) رهم إلى) رأس املال من)

75222222) رهم.
عليه) مصا ق  كان  التغيير  هذا 
للشركاء) لعام  الجلع  محضر  بعقد 
6وم الماكوم  لشركة  عا ي   الغير 
وبالتالي تم تغيير) (2219 32) يسلبر)
األسا�سي) لليظام  (2 و) (7 رقم) البيد 

للشركة.

لدى) القانوني  اإل6داع  تم 

التجارية باملحكلة  الضبط   كتابة 

بالدار البيضاء)بتاريخ)32)6يا6ر)2222 

تحت رقم)729215.

43 P
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SELVER VOYAGES
SARL AU

 AU(CAPITAL(DE 620.000
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : MAGAZIN(N°
 37 BLOC 4 N° 11 AV(AL(MAJD

MASSIRA II CYM RABAT
إحداث فروع بلد6يتي بني مالل 

وسوق األربعاء الغرب
الشريك) قرار  في  آاء) ملا  تبعا 
2221 6وليو) (15 بتاريخ)  الوحيد 

و12) يسلبر)2221)تقرر ما6لي):
إحداث فرع للشركة بلد6ية بني)
مالل في العيوان التالي):)إقامة برج بني)
مالل شقة رقم)2)بني مالل تبعا لقرار)
6وليو) (15 بتاريخ) الوحيد  الشريك 
الهدف) نفس  مللارسة  وذلك  (2221
 SELVER األم) للشركة  االآتلاعي 

VOYAGE))بالرباط.
إحداث فرع للشركة بلد6ية سوق)
التالي) العيوان  في  الغرب  األربعاء)
زنقة شفشاوني علار3 بشرى) (2 :رقم)
لقرار) تبعا  الغرب  األربعاء) سوق 
12) يسلبر) بتاريخ) الشريك الوحيد 
الهدف) نفس  مللارسة  وذلك  (2221
 SELVER األم) للشركة  االآتلاعي 

VOYEGE)بالرباط.
عبد) لهبوب  السيد  عين  ولقد 
لهذ6ن) وحيد  كلسير  الحافظ 

الفرعين.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)121248 

بتاريخ)2)6يا6ر)2222.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

44 P

Fiduciaire d’Analyse et de 
traitement Comptable

F.A.T.C SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 3

رأسلالها : 122.222  رهم
املقر التجاري : 24، زنقة 2 جليل 2 

الفيليت الدار البيضاء
 السجل التجاري : 44127،

الدار البيضاء
تعد6ل في القانون األسا�سي

إقرار بوفا3 الشريك واملسير الوحيد
تعيين مسير آد6د

العام) الجلع  محضر  بلوآب 

6ونيو) (23 بتاريخ) االستثيائي امليعقد 

 Fiduciaire(d’Analyse(2221)لشركة

 et( de( traitement( Comptable

F.A.T.C SARL)شركة ذات مسؤولية)

محدو 3،)تلت املصا قة بين الشركاء)

على ما6لي):

واملسير) الشريك  بوفا3  إقرار 

الوحيد املرحوم جل�سي علي.

الشريك)) حصص  وتوزيع  نقل 

جل�سي) لللرحوم  الوحيد  واملسير 

علي.

بعد) الوحيد  املسير  مهام  إقالة 

وفاته.

السيد) الجد6د  املسير  تعيين 

جل�سي آالل كلسير وحيد للشركة)

ملد3 غير محدو 3.

من) (15 و) (2-7 البيو ) في  تعد6ل 

القوانين األساسية للشركة.

بتصريح) تم  القانوني  اإل6داع 

بكتابة) التجاري  بالسجل  التغيير 

التجارية املحكلة  لدى   الضبط 

6وليو) (28 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2221)تحت رقم)788325.
للخالصة والبيان

املسير

45 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

REDA BEL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رأس مالها 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : الحي الصياعي 

شارع املجد قطعة رقم 1 يعقوب 

امليصور، الرباط

هبة بين األقارب، نقل املقر 
االآتلاعي وإصالح عام لليظام 

األسا�سي
بلوآب الجلع العام امليعقد فوق)

سبتلبر) (14 بتاريخ) بالرباط،) العا 3 

2221)تقرر ما6لي):

أهاب السيد بيعاشر بيفا6د3) (- أ)
 122 فئة) من  حصص  (4 مجلوع)
بين) من  الواحد3  للحصة   رهم 
 SOCIETE الشركة) من  6للكها  التي 
 IMMOBILIERE REDA BEL
 122.222 مالها) رأس  ش.ذ.م.م،)
بالرباط،) االآتلاعي  مقرها   رهم،)
الحي الصياعي شارع املجد قطعة رقم)
لصالح) الرباط،) يعقوب امليصور،) (1

ابنته السيد3 رانية بيفا6د3.
وافقت الجلعية على هذا التبرع)
بيفا6د3) رانية  السيد3  وأصبحت 
املالكة) هي  وبالتالي  آد6د3،) شريكة 

لهذه الحصص.
قرر الجلع العام نقل املقر) (- ب)
االآتلاعي من العيوان املذكور أعاله)
رقم) ج  علار3  (: التالي) العيوان  إلى 
الحسن) إقامة رضا شارع  مكرر  (42
هذا) أن  إلى  باليظر  الرباط،) الثاني،)
 SOCIETE شركة) 6خص  املحل 
 IMMOBILIERE REDA BEL

ش.ذ.م.م.
من) (4 املا 3) تعد6ل  تم  وبالتالي 

اليظام األسا�سي.
قررت) وفقا ليفس املحضر،) (- ج)
الجلعية العامة إصالح عام لليظام)
ذلك) عن  6نتج  أن  األسا�سي،) ون 
من أآل إآراء) كائن أجالقي آد6د،)
في) عليها  امليصوص  التعد6الت 

الظواهر التالية):
قانون) بإصدار  (2222 فبرا6ر) (14

.25.21
قانون) بإصدار  (2211 6ونيو) (2

.12.24
بإصدار القانون) (2219 أبريل) (22

.19.21
 92.5 القانون) وإكلال  تعد6ل 
املسؤولية) ذات  بالشركات  املتعلق 

املحدو 3.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (5 بتاريخ)
)رقم السجل التجاري هو) (121197

.(22311
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس

46 P

VIP PLANET
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رأس مالها 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : بالرباط رياض 

 E االطر الطابق السفلي رقم 4، شقة

بلوك س حي الرياض

فسخ مسبق
بتاريخ آلاعي  قرار   بلوآب 

2) يسلبر)2221،)وضعت نسخة ميه)

التجارية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 

تحت) (2222 6يا6ر) (2 6وم) بالرباط 
121247))رقم السجل التجاري) رقم)

شركة) شركاء) فإن  (،)91125 هو)
مالها) رأس  ش.ذ.م.م.) (VIP PLANET

االآتلاعي) مقرها  122.222) رهم 
بالرباط،)رياض األطر الطابق السفلي)
رقم)4)شقة)E)بلوك س حي الرياض،)

قد قرر فسخ الشركة املذكور3 أعاله)

ابتداء)من امن):

أ)-)عين كلصفي للشركة السيد3)

بالرباط،) الساكن  الوطا�سي  أميية  (:
رياض األطر شارع اليخيل.

مكان تصفية الشركة باملقر) (- ب)
رياض االطر) (،15 االآتلاعي بالرباط)

بلوك) (E 4)شقة) الطابق السفلي رقم)

س حي الرياض.
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس

47 P

شركة لحرايكي طرافو
شركة محدو 3 املسؤولية ذات 

شريك واحد

املقر االآتلاعي : 254 تجزئة فروكي 

 ار الحلراء تابريكت سال

السجل التجاري رقم 27853

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

الشركة) مقر  في  امليعقد  االستثيائي 

6وم)15)نوفلبر)2221)تقرر ما6لي):

تعيين) للشركة،) املسبق  الحل 

طاو�سي) الزهراء) فاطلة  السيد3 

وتحد ي) الشركة  بتصفية  مكلفة 

مكان التصفية في مقر الشركة.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 2222 6يا6ر) (2 6وم) بسال  التجارية 

تحت رقم)38112.
عن املسير

ائتلانية غريس

48 P

شركة سلمى سيرفيس اندي 
سطري

شركة محدو 3 املسؤولية ذات 

شريك واحد 

املقر االآتلاعي : حي كريلة شارع 

لقالق رقم 117، الطابق األر�سي سال

السجل التجاري رقم 23777

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

الشركة) مقر  في  امليعقد  االستثيائي 

6وم)22)نوفلبر)2221)تقرر ما6لي):

تعيين) للشركة،) املسبق  الحل 

مكلف) اليعقوبي  اسلاعيل  السيد 

مكان) وتحد6د  الشركة  بتصفية 

التصفية في مقر الشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 2222 6يا6ر) (3 6وم) بسال  التجارية 

تحت رقم)38122.

49 P

 STE PACKHYGIENE MAROC

SARL
 2221 أكتوبر) (22 بتاريخ) تم 

اآتلاع عام استثيائي حد  بلوآبها)

اليقاط امتية):

 YVES CLAUDE(أوال):)قام السيد

MICHEL RALLON)ببيع)255)حصة)

.CHR GROUP(لشركة

 DESCHAMPS JEAN(قام السيد

 145 ببيع) (CHRISTOPHE MARIE

.CHR GROUP(حصة لشركة

 CHR الشركة) قامت 

حصة) (122 ببيع) (NUMERIQUE

لشركة)CHR GROUP)وبالتالي 6صبح)

ترتيب الحصص على الشكل التالي):

 CHR لشركة) حصة  (522

.GROUP

القانوني) الشكل  تغيير  (: ثانيا)
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية) املحدو 3 

املحدو 3 ذات مساهم واحد.
املحكلة) في  القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية في مراكش)3) يسلبر)2221 

تحت رقم)132272.
50 P

FAITH INVEST
SARL AU

بلقت�سى الجلع العام الغير عا ي)
بتاريخ)12)نوفلبر)2221)قرر الشريك)

الوحيد ما6لي):
رأسلال) رفع  على  التصد6ق 
إلى) 1.122.222) رهم  من) الشركة 
بزيا 3) وذلك  3.322.222) رهم،)
2.222.222) رهم على شكل مساهلة)

عينية بعقارات.
أي ما يعا ل إنشاء)22222)حصة)
 33222 الحصص) مجلوع  ليصبح 

حصة موزعة كالتالي):
 33222 (: أميلة) فتاح  السيد3 

حصة.
املجلوع):)33222)حصة.

تغيير البيو )7)للقانون األسا�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
بتلار3) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ)7)6يا6ر)2222)تحت رقم)7159.
51 P

TRAITEUR LA CAPITALE
RESTAURANT - CAFE - GLACIER
 RESTAURATION - PATISSERIE

 - ORGANISATION(DES
 CEREMONIE FESTIVITE FETES

ET SEMINAIRES
 QUAI EST DE LA : العيوان

.MARINA DE SALE
بلقت�سى عقد الجلع العام بتاريخ)
8)أكتوبر)2221)بسال تم إقرار ما6لي):

العيوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 
إقامة رياض) (،12 محل رقم) (: التالي)
ابن) طارق  شارع  (،12 علار3) فاس،)

زيا  تلار3.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  وقد 

بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم)38284.

52 P

SLK HOME
شركة ذات مسؤولية محدو 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

في واملسجل  (2221  13) يسلبر)

بالرباط تأسست) (2221 13) يسلبر)

الشرطة ذات الخصائص التالية):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدو 3.

الهدف االآتلاعي):)ميعش عقاري.
 122.222 (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

حصة) (1222 إلى) مقسلة 

122) رهم للحصة) اآتلاعية بقيلة)

موزعة كلا 6لي):

سالك ا ريس):)522)حصة.

البوقي محلد):)522)حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ماعدا لسية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة) (32 إقامة) (: املقر االآتلاعي)
الوكيلي) أحلد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان الرباط.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكلة التجارية بالرباط)152817.

53 P

CABO YACHTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

في واملسجل  (2221 أكتوبر) (28   

بالرباط تأسست) (2221 نوفلبر) (12  

الشركة ذات الخصائص التالية):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدو 3.

التسيير) (: االآتلاعي) الهدف 

ترفيه،) معدات للسباحة،) التجاري،)

ورياضات بحرية.

رأسلال الشركة):)122.222) رهم)

حصة اآتلاعية) (1222 مقسلة إلى)

بقيلة)122) رهم للحصة موزعة كلا)

6لي):

 522 (: 6وسف) محلد  البقالي 

حصة.

امبيرك ر�سى):)252)حصة.

 252(:(RENE SERGE STENDER

حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم) علار3  (: االآتلاعي) املقر 

زقة موالي أحلد) (8 الشقة رقم) (،32

الوكيلي حسان الرباط،)حسان.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152735

54 P

أنترفيد ماروك

273،)شارع محلد الخامس،)الدار البيضاء

ITHACA SAS شركة
شركة مساهلة مبسطة

برأسلال 11.222.222  رهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء، 

آلاعة اوال  صالح، امليطقة 

الصياعية أوال  صالح، البقعة 21

السجل التجاري رقم 23.257

العا ي) العام  الجلع  قرر  (: أوال)

سبتلبر) (2 بتاريخ) استثيائيا  امليعقد 

2221)تسجيل):

TKH FRANS SAS)من) ( استقالة)

مهامها كلتصرفة ورئيسة الشركة.

فرياس) أوليفيي  السيد  استقالة 

من مهامه كلتصرف.

تعيين متصرفين آد6د6ن):

شركة)TKH GROUP N.V.)شركة)

في) الرئيس  مقرها  الكائن  هوليد6ة،)

.ج) ك) (4781 هاكسبيرغن) هوليدا 

قبل) من  امللثلة  (،15 سبيييرسترات)

السيد إلييغ  و النغ.
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هوملدي) النغ  إلييغ  و  السيد 

الجنسية املقيم في هوليدا.

7)من اليظام) و) (1 تعد6ل املا تين)

األسا�سي.

تحيين اليظام االسا�سي.

ثانيا):)قرر مجلس اإل ار3 بتاريخ)2 

سبتلبر)2221)تسجيل):

من) (TKH France SAS استقالة)

مهامها كرئيسة للشركة.

 TKH(:(تعيين رئيس آد6د للشركة

GROUP N.V.)امللثلة من قبل السيد)

إلييغ  والنغ.

مع آليع الصالحيات التي 6يص)

عليها اليظام األسا�سي.

تأكيد السيد ألبان روني سين في)

مهامه كلد6ر عام.

تم اإل6داع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

رقم) تحت  (2221 أكتوبر) (27 بتاريخ)

.797798
عن موآز وإشار3

55 P

أنترفيد ماروك

273،)شارع محلد الخامس،)الدار البيضاء

DIRLAX شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 3

برأسلال 122.222  رهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء، 12، 

زنقة صبري بوآلعة الطابق األول، 

شقة 2

السجل التجاري رقم 322.323

بتاريخ)24)ماي)2221،)قرر الجلع)

العام العا ي وغير العا ي عدم حل)

الشركة قبل األوان واستلرارها رغم)

رأسلال) من  (3/4 من) أكثر  فقدان 

الشركة.

تم إنجاز اإل6داع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء)في)29)6ونيو)2221)تحت رقم)

.784225
عن موآز وبيان

56 P

أنترفيد ماروك

273،)شارع محلد الخامس،)الدار البيضاء

ALSTOM TRANSPORT 

MAROC S.A.

شركة مساهلة

برأسلال 121.529.522

  رهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء، 

علار3 آيت بيزنيس الطابق 4، 

تجزئة التوفيق، سيدي معروف

السجل التجاري رقم 292.945

قرر) (،2221 سبتلبر) (24 بتاريخ)

العا ي) وغير  العا ي  العام  الجلع 

األوان) قبل  الشركة  حل  عدم 

واستلرارها رغم فقدان أكثر من)3/4 

من رأسلال الشركة.

القانوني) اإل6داع  إنجاز  تم 

التجارية باملحكلة  الضبط   بكتابة 

 2221 أكتوبر) (27 في) بالدار البيضاء)

تحت رقم)797797.
عن موآز وبيان

57 P

أنترفيد ماروك

273،)شارع محلد الخامس،)الدار البيضاء

ENGINE

شركة محدو 3 املسؤولية

رأسلالها 122.222  رهم

مقر الشركة : الدار البيضاء زنقة 

أحلد املقري رقم 18

س.ت. رقم 172.425

قرر) (،2221 6ونيو) (32 بتاريخ)

الشركة) حل  عدم  الوحيد  الشريك 

قبل األوان واستلرارها رغم فقدان)

أكثر من)3/4)من رأسلال الشركة.

القانوني) اإل6داع  إنجاز  تم 

التجارية باملحكلة  الضبط   بكتابة 

 2221 6وليو) (22 في) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)787923.
عن موآز وبيان

58 P

أنترفيد ماروك
273،)شارع محلد الخامس،)الدار البيضاء

 OLEA HOLDING شركة
MAROC
SARL AU

شركة محدو 3 املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسلالها 122.222  رهم
مقر الشركة : الدار البيضاء، 12، 
زنقة صبري بوآلعة الطابق األول، 

شقة 2
س.ت. رقم 381539

بتاريخ الوحيد  الشريك   إن 
استلرار) قرر  قد  (،2221 6ونيو) (32
 3/4 من) أكثر  ضياع  رغم  الشركة 

رأس املال.
لدى) القانوني  اإل6داع  تم  وقد 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
 2221 6وليو) (22 في) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)787921.
عن موآز وبيان

59 P

ترانس بوياز ش.م.م.
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها : حي ا6كوناف الياضور
تبعا للعقد العرفي املؤرخ بالياضور)
بتاريخ)3)6يا6ر)2222)تم تقرير ما6لي):

إضافة إلى النشاط التجاري نقل)
قد) وذلك  الغير  لحساب  البضائع 
3)من قانون الشركة على) تغير فصل)

الشكل التالي):
نقل البضائع لحساب الغير ونقل)

املتاع الغير املصحوبة.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
بالياضور بتاريخ)5))6يا6ر)2222)تحت)

رقم)22.
60 P

INTEGRAL COM
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم) بالدار البيضاء) (2217  4) يسلبر)
للشركة) األسا�سي  اليظام  تأسيس 
ذات املسؤولية املحدو 3 ذات شريك)

وحيد والتي تتضلن):

كوم) انتكرال  (: التسلية)

ذات) شركة  (INTEGRAL COM

شريك) ذات  املحدو 3  املسؤولية 

وحيد.

في) الشركة  تهدف  (: املوضوع)

املغرب مزاولة نشاط مراكز االتصال)

لللكاملات الوار 3):

من) الوار 3  املكاملات  استقبال 

التوزيع) آليات  ضلن  بشرية  علالء)

الوار 3) لللكاملات  األوتوماتيكي 

بشكل) بالحاسوب  الهاتف  و كج 

تكون االآوبة آليى او طرق متشابهة)

لتسجيل الطلبات.

امليتجات) على  معلومات  إعطاء)

أو) املساعد3  طلبات  ومعالجة 

شكا6ات الزبائن.

االتصال) مراكز  نشاط  (- ب)

الخارآة.

لبيع) مليهجة  طرق  استعلال 

السلع أو الخدمات للزبائن املحتللين.

القيام) إآراء) راسات للسوق أو 

من) ملاثلة  ونشاطات  بإحصاءات 

أآل الزبياء.

عللية) أي  إآراء) للشركة  6لكن 

لتحقيق) مباشر3  غير  أو  مباشر3 

هدفها أو تطويره.

الدراسة) اليصيحة،) تقد6م 

بلجال) املرتبطة  الخدمات  وآليع 

مراكز االتصال.

أجذ الفائد3 عن طريق املساهلة،)

تقييد) الحر،) التسيير  اإل ماج،)

أسهم أو ما شبه مع آليع الشركات)

النشاط) نفس  لها  التي  التجارية 

امللاثل.

البيضاء) بالدار  (: االآتلاعي) املقر 

علار3 أزرو مكتب) شارع انفا،) (،131
رقم)11،)ب.

اآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية.
رأسلال الشركة):)422.222) رهم)

 122 بقيلة) حصة  (122 إلى) 6يقسم 

ومخصصة) مدفوعة  منها  كل   رهم 

الصابي) محلد  السيد  إلى  بالكامل 

الشريك الوحيد.
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الصابي) محلد  السيد  (: التسيير)

آليع) وله  للشركة  الوحيد  املسير 

الصالحيات لإلمضاء.

التجاري) بالسجل  اإل6داع  تم 

18) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2217)تحت رقم)391117.

 61 P

FACHMANN

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 بلساهم واحد

 32 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (،2222  يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):

.FACHMANN(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤوية املحدو 3 بلساهم واحد.

املوضوع:

والتدريب) والدراسة  اإلستشارات 

وتكيولوآيا) واإل ار3  واملساعد3 

املعلومات.

االستشارات التسويقية واإل ارية)

واملراآعة.

املقر الرئي�سي):)شارع وا  اللوكس،)

رقم)22)حي الشهداء)العيون.

مبلغ) في  حد   (: الرأسلال)

إلى) مقسلة  122.222.22) رهم 

122) رهم) فئة) من  حصة  (1.222

بوتيية) السيد3  بالكامل  وتللكها 

ابوالدهاج.

تسير من طرف السيد3) (: اإل ار3)

بوتيية ابوالدهاج.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 

الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (2 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2022/48

التحليلي عد ) الرقم  التجاري تحت 

.34221

62 P

TEVICOM
S.A.R.L

تعد6الت قانونية
اإلستثيائي) العام  الجلع  إثر  على 
شركة) (TEVICOM شركة) ملساهم 
البالغ) املحدو 3،) املسؤولية  ذات 
2.222.222.22) رهم) رأسلالها)
حي) ( شارع مكة،) (22 والكائن مقرها)
 3 مكتب رقم) الطابق األول،) الفتح،)

العيون تقرر):
وهي) حصة  (12.222 تفويت)
البشير) للسيد  الحصص  مجلوع 
مبارك) السيد  لفائد3  حجوجي 

سيداتي.
وهي) حصة  (12.222 تفويت)
مولو ) للسيد  الحصص  مجلوع 
مبارك) السيد  لفائد3  حجوجي 

سيداتي.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدو 3)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدو 3)

بلساهم واحد.
سيداتي) مبارك  السيد  تعيين 

كلسير وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (7 بتاريخ)

.54/2022
63 P

BFZ CONSULTING
زنقة  كار علار3)5)رقم)2)املحيط الرباط

إعالن عن تجد6د عقد تسيير حر 
ألصل تجاري

بن) السيد جالد  بين  اإلتفاق  تم 
احلا ي املسجل في السجل التجاري)
تحت رقم)111324)والسيد الحسان)
التجاري) بالسجل  املسجل  �سي  ا6ت 

تحت رقم)111972)على ما 6لي):
التسيير) عقد  تجد6د  بلقت�سى 
تم) (،2221 الحر بتاريخ فاتح أكتوبر)
اإلتفاق بين السيد جالد بن احلا ي)
والسيد الحسان ا6ت �سي على تجد6د)
وحق) التجاري  لألصل  الكراء) عقد 
بحي الكائية  لللخبز3  اإلستغالل 

)امليصور الذهبي نهاواند تجزئة رقم) (

سيوات) ثالث  ملد3  وذلك  تلار3  (19

 2221 من تاريخ فاتح أكتوبر) ابتداء)

إلى)32)سبتلبر)2224.

كل هذا وفقا لم تيص عليه بيو )

املشار) الحر  بالتسيير  املتعلق  العقد 

إليه أعاله الذي التزم به املسير الحر)

 ون تحفظ.

بتاريخ) العقد  هدا  تسجيل  تم 

األمر) رقم  تحت  (2221 أكتوبر) (15

وسجل) (32442 باالستخالص)

التسجيل)31987.
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مكتب الحسابات واإلستشار3

FIDUTEMA)ش.م.م

رقم)132)شارع القاهر3 كومطراف)1)تلار3

الهاتف):)2537244248 

الفاكس):)2537244724

TRUE CIVIL WORK
SARL

إعالن عن بيع حصص
بلقت�سى عقد مؤرخ في)8) يسلبر)

 TRUE CIVIL شركة) قررت  (2221

WORK SARL)ش.م.م ما 6لي):

السيد) ملكية  في  حصة  (12 بيع)

ابراهيم ا6دانوا لعربي إلى السيد عبد)

املوطالب كروم.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) (: القانوني) اإل6داع  تم 

بتلار3) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2221 32) يسلبر) بتاريخ)

.7128
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 6وان األستاذ صالح الد6ن الشيكيطي

موثق

47،)محج الحسن الثاني الطابق الثاني)

الدارالبيضاء

الهاتف):)2522.47.23.32

2522.47.23.72

2522.47.23.31

الفاكس):)2522.47.23.14

DBF
ش.م.م

رأسلالها : 1.122.222.22  رهم

مقرها اإلآتلاعي : الدارالبيضاء 13 
زنقة باب العرفان زاوية زنقة القي�سي

األستاذ) تلقاه  عقد  بلقت�سى 

موثق) الشيكيطي،) الد6ن  صالح 

و7) يسلبر) (2 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2221،)فوتت السيد3  ونيا بوطالب)

 11.222 الكتاني،) رقية  والسيد3 

في) تلتلكها  التي  إآتلاعية  حصة 
وذلك) ش.م.م  (DBF شركة) رأسلال 

 LMP HOLDING شركة) لفائد3 

ش.م.م.

امليعقد) عرفي،) محضر  بلقت�سى 

أقر الجلع) (،2221 2) يسلبر) بتاريخ)

العام اإلستثيائي أنه قد تلت إحاطته)
عللا بعقد تفويت الحصص املذكور)

بوطالب) السيد3  ونيا  بإستقالة 

مهام) من  الكتاني  رقية  والسيد3 

تسيير شركة)DBF)ش.م.م وتعيين كل)

والسيد3) بلقزيز  أسلاء) السيد3  من 

كلسيرتين) زياتني  بياني  نجوى 

آد6دتين للشركة.

األستاذ) تلقاه  عقد  بلقت�سى 

 24 بتاريخ) صالح الد6ن الشيكيطي،)
القانون) تحيين  تم   يسلبر2221)

األسا�سي لشركة)DBF)ش.م.م.

بكتابة) (: القانوني) اإل6داع  تم 

التجارية) باملحكلة  الضبط 

 827327 رقم) تحت  بالدارالبيضاء)

بتاريخ)5)6يا6ر)2222.
للنسخة واإلشار3

األستاذ صالح الد6ن الشيكيطي
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 6وان األستاذ صالح الد6ن الشيكيطي

موثق

47،)محج الحسن الثاني الطابق الثاني)

الدارالبيضاء

الهاتف):)2522.47.23.32

2522.47.23.72

2522.47.23.31

الفاكس):)2522.47.23.14

LES PINEDES DE CABO
SARL

رأسلالها : 92.222.22  رهم

مقرها اإلآتلاعي : الرباط 15 شارع 

األبطال الشقة 4 أكدال



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1354

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
الشيكيطي،) الد6ن  صالح  األستاذ 
فوتت) (،2221 6وليو) و27) (13 بتاريخ)
الحصص) آليع  مزور  ملياء) السيد3 
  322 وهي) تلتلكها  التي  اإلآتلاعية 
شركة) رأسلال  في  إآتلاعية  حصة 
ش.م.م) (LES PINEDES DE CABO
املسفيوي) توفيق  السيد  لفائد3 
والسيد3 نجوى بياني زياتني،)مياصفة)

بينهلا.
تلقاه) توثيقي،) عقد  بلقت�سى 
الشيكيطي) الد6ن  صالح  األستاذ 
وتبعا) (،2221 6وليو) و27) (13 بتاريخ)
اإلآتلاعية) الحصص  لتفويت 
املذكور3،تم تحيين القانون األسا�سي)
 LES PINEDES DE CABO لشركة)

ش.م.م.
تم إ6داع ملف الشركة باملحكلة)
رقم) تحت  بالرباط،) التجارية 

121222)بتاريخ)32) يسلبر)2221.
للنسخة واإلشار3

األستاذ صالح الد6ن الشيكيطي
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 6وان األستاذ صالح الد6ن الشيكيطي
موثق

47،)محج الحسن الثاني الطابق الثاني)
الدارالبيضاء

الهاتف):)2522.47.23.32
2522.47.23.72               

2522.47.23.31
الفاكس):)2522.47.23.14

NAMYA
ش.م

رأسلالها : 2.222.222.22  رهم
مقرها اإلآتلاعي : الدارالبيضاء 
زاوية زنقةتوفيق الحكيم وزنقة 

وهران حي كوتيي
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
الشيكيطي،) الد6ن  صالح  األستاذ 
موثق بالدارالبيضاء)بتاريخ)3) يسلبر)
2221،)وهب السيد عبد هللا مالحفي،)
التر6كي،حق) إلهام  السيد3  لفائد3 
الرقبة مع اإلحتفاظ بحق اإلنتفاع،)
6لتلكها) التي  اإلآتلاعية  للحصص 
وهي)995)حصة إآتلاعية في رأسلال)

شركة)NAMYA ش.م.

بلقت�سى محضر املجلس اإل اري 
تلقاه) الذي  ش.م   NAMYA لشركة 
الشيكيطي،) الد6ن  صالح  األستاذ 
تعيين) تم  (2221 3) يسلبر) بتاريخ)
السيد3 إلهام التر6كي كرئيسة مد6ر3)
عامة للشركة كبد6ل للسيد عبد هللا)

مالحفي الذي استقال من ميصبه.
العام) الجلع  بلحضر  بلقت�سى 
األستاذ) بلكتب  امليعقد  اإلستثيائي 
بتاريخ الشيكيطي  الد6ن   صالح 
املصا قة) تلت  (،2221 3) يسلبر)  
على عقد الهبة من طرف السيد عبد)
إلهام) السيد3  لفائد3  مالحفي  هللا 
اإلحتفاظ) مع  الرقبة  لحق  التر6كي 
الحصص) لجليع  اإلنتفاع  بحق 
اإلآتلاعية التي كان 6لتلكها في شركة)
تحيين  تقرر  كلا  ش.م   NAMYA

اليظام األسا�سي للشركة املذكور3.
األستاذ) تلقاه  عقد  ( بلقت�سى)
بتاريخ الشيكيطي  الد6ن   صالح 
تم تحيين اليظام) (2221 3) يسلبر)  

األسا�سي لشركة)NAMYA ش.م.
بكتابة  القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
 827157 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 4 6يا6ر 2222.
للنسخة واإلشار3

األستاذ صالح الد6ن الشيكيطي
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EPC PRO MAROC
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع القانون) ( (2221  7) يسلبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
تحت) وذلك  بشريك وحيد  محدو 3 

املعطيات التالية):
 EPC PRO شركة) (: التسلية)

.MAROC SARL AU
غرض شركة):

الطاقة) وجدمات  ميتوآات  بيع 
املستدامة.

واإلستير  والتصد6ر.
الطابق األول) (4 :)شقة رقم) املقر)

إقامة قا ر مرس الخير تلار3.

ب) الشركة  مد3  حد ت  (: املد3)

99)سية ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
بلبلغ) حد   (: الشركة) رأسلال 

122222.22) رهم مقسلة إلى)1222 

122) رهم مكتتبة محرر3) حصة ب)

سار3) للسيد3  بالكامل  وجصصت 

طاهوري.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

كلسير3) طاهوري  سار3  السيد3 

وحيد3 ملد3 غير محدو 3.

ليظام  القانوني  اإل6داع  تم 

الشركة  باملحكلة اإلبتدائية بتلار3 

تحت   2222 6يا6ر   2 بتاريخ  و لك 
رقم 2242 سجلت الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 135247.
مقتطف قصد اإلشهار
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 STE ACADEMY OF DIGITAL
 TECHNOLOGIES FOR

TRAINING
SARL AU

تكوين شركة محدو 3 املسؤولية 
ذات شريك واحد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2221 أكتوبر) (5 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدو 3)

ذات) واحد  شريك  ذات  املسؤولية 

املليزات التالية):

اإل را6ة) االستشارات  (: الهدف)

)اإلستشارات والتدريب والخدمات(.

موالي) شارع  (8  APPT32 (: املقر)

أحلد لوكيلي حسان الرباط.
بلا) املال  رأس  حد   (: املال) رأس 

قدره)122.222.22) رهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد لقصير سلير ملد3 غير محدو 3.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 

بالرباط) التجارية  بالحكلة  الضبط 
رقم السجل) (2222 6يا6ر) (12 بتاريخ)

عد ) تحت  (155527 التجاري)

.118597
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IMGHRAN TRANS
SARL

بلقت�سى العقد العرفي املصا ق)

تم) (2221 3) يسلبر) بتاريخ) عليه 

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدو 3)

تحلل الخصائص التالية:

IMGHRAN TRANS(:(التسلية

.SARL

املقر اإلآتلاعي):)أ وز فم العيصر)

بني مالل.

الغرض اإلآتلاعي):

)نقل البضائع.

)تجار3 موا  البياء.

)االشغال املختلفة والبياء.
رأس املال):)122.222.22) رهم

مد3 الشركة):)99)سية ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

املسير):)السيد عبد الرحلان ا6ت)

احلد)CIN I222229)وذلك ملد3 غير)

محد 3.

فاتح) من  تبدئ  (: املالية) السية 

كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي  6يا6ر 

سية.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 

ببني) اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

السجل) (1312 رقم) تحت  مالل 

 28 بتاريخ) (12279 عد ) التجاري 

 يسلبر)2221.
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 SOCIETE ATLAS

 POLYCULTURE ET

AVICULTUR OU
 «SAPA« 

 EN ABREVIATION

SARL

املصا ق) املحضر  بلقت�سى 

العام) الجلع  طرف  من  عليه 

 SOCIETE ATLAS(اإلستثيائي لشركة

 POLYCULTURE ET AVICULTUR

 OU »SAPA« EN ABREVIATION
تقرر) (2221 أكتوبر) (4 بتاريخ) (SARL

ما 6لي):



1355 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

املكونة) حصة  (522 تفويت)

لرأسلال الشركة بين كل من السيد)

آهة،) من  كبائع  هللا  عبد  بوقجيج 

حصة) (522 بياصر) املهدي  والسيد 

كلشتري من آهة ثانية.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

املسؤولية) ذات  بشركة  (SARL

.SARL AU(املحدو 3 بلساهم واحد

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 

الضبط باملحكلة التجارية بلكياس)

الترتيبي) بالسجل  (5459 رقم) تحت 

وذلك بتاريخ)12) يسلبر)2221.
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ائتلانية تكييك أسيسطانس

ش.ذ.م.م

111،)شارع ولي العهد طيجة

SOCIETE K-E
SARL

الشركة ك-أو ش.ذ.م.م
رأسلالها : 222.222.22  رهم

مقرها اإلآتلاعي : طيجة 2 إقامة 

بسلة زنقة أبي الحسن الشاذلي ما 

بين الطابقين مكتب رقم 4 

س.ت : 94277

الزيا 3 في رأسلال الشركة
الجلع) محضر  قرارات  بلوآب 

امليعقد) للشركاء) اإلستثيائي  العام 

 2221 23) يسلبر) بتاريخ) بطيجة 

ش.ذ.م.م) ك-أو  املسلا3  للشركة 
222.222.22) رهم مقرها) رأسلالها)

بسلة)) إقامة  (2 ( بطيجة) اإلآتلاعي 
بين) ما  الشاذلي  الحسن  أبي  زنقة 

الطابقين مكتب رقم)4))تقرر ما 6لي):

من) الشركة  رأسلال  في  الزيا 3 

222.222.22) رهم إلى)222.222.22 

من) اإلقتطاع  طريق  عن   رهم 

بالشركة) للشركاء) الجاري  الحساب 

422.222.22) هم) وذلك في مجلوع)
الفصول) تعد6ل  تم  لذلك  ونتيجة 

اليظام االسا�سي) من  و)8() ()7( (،)2(

للشركة.

تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

تم اإل6داع القانوني):)لدى الحكلة)
التجارية بطيجة بتاريخ)3)6يا6ر)2222 

رقم)249521.
مقتطف وبيان النشر

ائتلانية تكييك أسيسطانس
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STE OMNIUM ENERGIE
S.A.R.L

رقم السجل التجاري : 42225
تعد6ل

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
2221)تم) 22)نوفلبر) بلكياس بتاريخ)

ما 6لي):
تعد6ل نشاط الشركة.

:)أعلال الكهرباء) حذف األنشطة)
العامة والصياعية.

أعلال هيدروليكية.
استيرا  وتصد6ر.

وإضافة نشاط الوساطة.
الشركة:) رأسلال  زيا 3 
الشركة) رأسلال  رفع  تم 
بقيلة) (OMNIUMENERGIE
لينتقل) 422222.22) رهلا 
122222.22) رهلا إلى) رأسلالها من)

522222.22) رهلا.
لدى كتابة) (: تم اإل6داع القانوني)
الضبط باملحكلة التجارية بلكياس)

بتاريخ)23) يسلبر)2221.
لإلستخالص والبيان
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STE.  HORMIGAS
S.A.R.L

رقم السجل التجاري 49427
تعد6ل بفويت األنصبة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بلكياس بتاريخ)15) يسلبر)2221)تم)

ما 6لي):
تفويت األنصبة):

 492 فوت السيد الشعبي محلد)
نصيب التي 6للكها في الشركة بقيلة)
122) رهم لليصيب القيلة األصلية)
كبائع من آهة للسيد الشعبي رشيد)
ليصبح) أجرى  آهة  من  كلشتري 

توزيع األنصبة كالتالي):

مصطفى الشعبي   السيد 
 512)حصة.

السيد الشعبي رشيد)492)حصة.
تعد6ل نشاط الشركة):

حذف األنشطة صياعة وبيع موا )
البياء.

اإلستغالل) نشاط  وإضافة 
الفالحي.

لدى كتابة) (: تم اإل6داع القانوني)
الضبط باملحكلة التجارية بلكياس)

بتاريخ)3)6يا6ر)2222.
لإلستخالص والبيان
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STE. OUAHETRAD
S.A.R.L AU

رقم السجل التجاري : 55297
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2221 22) يسلبر) بتاريخ) بلكياس 
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 
شريك) ذات  املسؤولية  محدو 3 

وحيد):
 OUAHETRAD (: التسلية)

ش.م.م-ش.و).
املختلفة األشغال  (:  الغا6ة)

)أو البياء.
برقم) (1 محل رقم) (: مقر الشركة)

177)الزرهونية التوسيع)4)مكياس.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.
الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
من) 6تكون  122222.22) رهم  في)
122) رهم) بقيلة) حصة  (1222

للحصة موزعة كامتي):
السيد عبد الواحد العلمي)1222 

حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد عبد الواحد العلمي وملد3 غير)

محد 3.)
لدى) (: القانوني) اإل6داع  تم  لقد 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

بلكياس بتاريخ)4)6يا6ر)2222.
لإلستخالص والبيان
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KASER AL AJHIZA
SARL A AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تحرير) ثم  بسال  (2221 2) يسلبر)
والقوانين) العام  الجلع  محضر 

األساسية للشركة وقرر ما 6لي):
للشركة)) اإلآتلاعي  املقر  تحويل 
من العيوان علار3 ج)3)شقة رقم)31 

تجزئة وفاء)حي الفرح القرية سال.
محلد) شارع  الربكة  حي  إلى 
تجزئة) البر6د  قصارية  الخامس 

العوفير رقم)2)القرية سال.
اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 
 38123 رقم) تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ)2)6يا6ر)2222.
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TOUTAZIMUT
SARL A AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
 21)6يا6ر)2222)بسال تم تحرير محضر)
األساسية) والقوانين  العام  الجلع 

للشركة وقرر ما 6لي):
آليع) وقبول  الشركة  تصفية 

علليات التصفية.
اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 
 38127 رقم) تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ)2)6يا6ر)2222.
78 P

ايغ بي إنجاز
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 42.222  هم

مقرها اإلآتلاعي : رقم 14 زنقة 
شالل أزو  الشقة رقم5 أكدال 

الرباط
ذات السجل التجاري رقم 137231

الزيا 3 في رأسلال الشركة
تبعا ملا آاء)في محضر الجلع العام)
اإلآتلاعي) باملقر  امليعقد  اإلستثيائي 
بالرباط) (2221 12 يسلبر) بتاريخ)
قرر الشريك الوحيد في الشركة ذات)
بي) ايغ  املسلا3  املحدو 3  املسؤولية 

إنجاز ما 6لي):
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من) الشركة  رأسلال  في  الزيا 3 

322222) رهم) إلى) 42222) رهم 

222222) رهم في) وذلك بزيا 3 مبلغ)

رأسلال الشركة.

اليظام) تحيين  لذلك  نتيجة  (

األسا�سي للشركة.

لدى) (: القانوني) اإل6داع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 

.D121133(3)6يا6ر)2222)تحت رقم 

79 P

HOLDING BELZOURI

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 CAPITAL(SOCIAL(DE :

100.000.00 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°48 AVENUE

 FAL OULED OUMEIR AGDAL

 RABAT

 REGISTRE COMMERCIAL

N°150079 RABAT

تصفية الشركة
سبتلبر) (32 ( اآتلاع) بلوآب 

 HOLDING لشركة) (2221

مال) برأس  (BELZOURI SARL

املوافقة) تلت  122.222.22) رهم 

على القرار التالي):

 HOLDING شركة) تصفية 

 32 تاريخ) من  ابتداء) (BELZOURI

تعيين املصفي السيد) (2221 سبتلبر)

علي بلحاج.

تحد6د مكان التصفية تم اجتيار)

املكتب املسجل للشركة ليكون مكان)

حل الشركة وتصفيتها.

باملحكلة) (: القانوني) اإل6داع  تم 

12) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

2221)تحت رقم)11582.
اإل ار3

80 P

ZIRIMA EQUIPEMENT
SARL AU

رأسلالها : 122.222.22  رهم

مقرها اإلآتلاعي : علار3 139 

املسير3 1 تلار3

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

العام) الجلع  انعقد  (2221  يسلبر)

غير العا ي وقررما 6لي):

قبول تصريح املكلف بالتصفية.

النهائية) التصفية  عن  اإلعالن 

للشركة.

السيد3 نعيلة فوزري من) إعفاء)

مهامه.

للشركة) القانوني  اإل6داع  تم 

باملحكلة التجارية بالرباط في)2)6يا6ر)

2222)تحت رقم)121251.

81 P

SIGMA PNEUX
رأسلالها : 122.222.22  رهم

مقرها اإلآتلاعي : 14 زنقة االشعري 

الشقة 4 أكدال الرباط

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

العام) الجلع  انعقد  (2221  يسلبر)

غير العا ي وقررما 6لي):

قبول تصريح املكلف بالتصفية.

النهائية) التصفية  عن  اإلعالن 

للشركة.

من)) املهدي  بكاس  السيد  إعفاء)

مهامه.

للشركة) القانوني  اإل6داع  تم 

باملحكلة التجارية بالرباط في)2)6يا6ر)

2222)تحت رقم)121252.

82 P

NEJD 3D
شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رأسلالها : 122.222.22  هم

مقرها اإلآتلاعي : 42 شارع علر بن 

الخطاب الشقة 8 أكدال الرباط

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

الجلع) انعقد  (2221 25) يسلبر)

العام غير العا ي وقررما 6لي):

قبول تصريح املكلف بالتصفية.

النهائية) التصفية  عن  اإلعالن 

للشركة.

إعفاء)السيد ا6ت حلو عبد هللا  )

من مهامه.

للشركة) القانوني  اإل6داع  تم 

باملحكلة التجارية بالرباط في)4)6يا6ر)

2222)تحت رقم)121282.

83 P

ANSTA SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

والشريك الوحيد
رأسلالها : 122.222.22  رهم

املقر اإلآتلاعي : 59 شارع ابن سيياء 

الشقة 11 أكدال الرباط

نقل املقر اإلآتلاعي
العا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 

 2221 نوفلبر) (12 6وم) في  امليعقد 

شارع) (59 من) اإلآتلاعي  املقر  نقل 

أكدال الرباط) (11 الشقة) ابن سيياء)

إقامة الهالل) (5 الشقة رقم) (154 إلى)

تجزئة اليصر تلار3.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 2222 6يا6ر) (2 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)121249.

84 P

SIGMACASH
شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رأسلالها : 12.222.22  رهم

املقر اإلآتلاعي : 14 شارع إ ريس 

األول حي النهضة تلار3

 تغيير املسير
العا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 

ليوم)22)سبتلبر)2221)ما 6لي):

قبول استقالة السيد اشقف عبد)

املجيد وتعيين السيد ازوكاغ محلد)

مسيرا للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

التجارية بالرباط في)12)نوفلبر)2221 

تحت رقم)118979.

85 P

SPORTIEL
شركة ذات مسؤولية محدو 3
رأسلالها : 122.222.22  رهم

51 املركز التجاري السفراء 

السوي�سي الرباط

حل نهائي
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

مسير) قرر  (،2221 سبتلبر) (12

شركة) (SPORTIEL SARL الشركة)

رأسلالها) محدو 3  مسؤولية  ذات 

ومقرها) 122.222.22) رهم 

اإلآتلاعي)51)املركز التجاري السفراء)

السوي�سي الرباط تقرر ما 6لي):

املوافقة على تقرير املصفي وعلى)

الحساب النهائي لعللية التصفية.

وإعفاء) التصفية  عللية  إتلام 

املصفي من مهامه.

لدى) (: القانوني) اإل6داع  تم  وقد 

 29 6وم) بالرباط  التجارية  املحكلة 

 يسلبر)2221)تحت عد )122923.

86 P

TRAPACO
شركة ذات مسؤولية محدو 3

تفويت األسهم
اإلستثيائي) العام  الجلع  قرر 

ذات) شركة  (TRAPACO لشركة)

رأسلالها) محدو 3  مسؤولية 

مقرها) 2.422.222.22) رهم،)
لباتول) تجزئة  (17 بالدارالبيضاء)

بالسجل) املسجلة  ليساسفة،)

التجاري تحت رقم)98249)بتاريخ)23 

نوفلبر)2221)ما 6لي):

 4222 لبيع) اإلعتبار  بعين  امجذ 

السيد3) لصالح  الشركاء) بين  حصة 

حصة) (2222 لعد ) مد6ن  ملياء)

 2222 لعد ) وللسيد3 سامية مد6ن 

حصة وإقرار االنجاز النهائي للبيع.

تعد6ل) السابقة  للقرارات  تبعا 

األسا�سي) اليظام  من  و7) (2 املا 3)

من) املتكون  الرأسلال  وأن  للشركة 

اليحو) على  موزعة  حصة  (24.222

التالي):
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السيد3 ملياء)مد6ن)12222)حصة.
 12.222 مد6ن) سامية  السيد3 

حصة.
اليظام األسا�سي واعتلا ) تعد6ل 
األسا�سي) لليظام  الجد6د  اليص 

املعدل.
لدى) (: القانوني) اإل6داع  تم 
التجارية) باملحكلة  ( الضبط) كتابة 
 2221 23) يسلبر) للدارالبيضاء)6وم)

تحت رقم)825244.
بلقت�سى بيان ومقتطف

املسير
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 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALJIA 1

بيع ا لحصص 
إستقالة عضو مجلس اإل ار3 
وتعيين عضو مجلس اإل ار3

اإلستثيائي) العام  الجلع  قرر 
مدنية) شركة  (SCI ALJIA 1 لشركة)
22.222.22) رهم) رأسلالها) عقارية 
زنقة) (22-58 بالدارالبيضاء) مقرها 
 2217 أبريل) (27 بتاريخ)  الزيزفون 

ما 6لي):
 ALJIA شركة) على  املوافقة 
محد ) الرأسلال  ذات  (INVEST SA
واملسجلة) 12.222.222.22 رهم  في)
بالسجل التجاري تحت رقم)157329 

كشريك آد6د.
اإلستثيائي) العام  الجلع  قرر 
ماي) (11 بتاريخ) (SCI ALJIA 1 لشركة)

2217)ما 6لي):
حصة) (252 ببيع) عللا  اإلحاطة 
من طرف السيد اآانا عبد السالم)

.ALJIA INVEST(لصالح شركة
السيد3) طرف  من  حصة  (52
شركة) لصالح  العرائ�سي  نفيسة 

.ALJIA INVEST
السيد) استقالة  على  املوافقة 
اآانا عبدالسالم من مهامه كعضو)

مجلس اإل ار3.
لعلج) مهدي  السيد  وتعيين 
الوطيية) للبطاقة  والحامل 
مجلس) عضو  بصفته  (BE757827

اإل ار3 ملد3 غير محد 3.
بلقت�سى ومقتطف)

مجلس اإل ار3

88 P

G10
SARL

إعالن عن تأسيس شركة
 ذات مسؤولية محدو 3

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

نوفلبر) (15 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2221)ومسجل بها تم تأسيس شركة)

اليظام) محدو 3  مسؤولية  ذات 

األسا�سي للشركة تم استخالص ميه)

ما 6لي):

.G12(:(التسلية

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشرك)

محدو 3.

بالدارالبيضاء) (: اإلآتلاعي) املقر 

22-58)زنقة الزيزفون الآيروند.

املوضوع):)البيع والشراء.

والتقسيط) بالجللة  التجار3 

لجليع امليتجات.

وعلى العلوم كل عللية تجارية،)

عالقة) لها  وعقارية  مالية،) صياعية 

باملوضوع) مباشر3  أوغير  مباشر3 

نشاط) تعزيز  أآل  من  الرئي�سي 

الشركة.

الشركاء):

 CAP HOLDING شركة)

رأسلالها) االسم  مجهولة  شركة 

ببالن) مقرها  3.322.222.22) رهم 

واملسجلة) الثاني  الطابق  سيال 

بالسجل التجاري تحت رقم)92827.

الجنسية) ذو  بغاز  ربيع  السيد 

الوطيية) للبطاقة  والحامل  املغربية 

.A729999(رقم

السيد كريم عفوي ذو الجنسية)

الوطيية) للبطاقة  والحامل  املغربية 

 .AB147541(رقم

رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

322.222.22) رهم) بلبلغ) الشركة 

مبلغ) حصة  (3222 من) متكون 

 122 إآتلاعية مبلغ كل واحد3 منها)

 رهم كلهامكتتتبة ومؤ ا3 من طرف)

الشركاء) مع  6تياسب  بلا  الشركاء)

وعلى اليحو التالي):

 2722  CAPHOLDING شركة)
حصة.

السيد ربيع بغاز)152)حصة.
السيد كريم عفوي)152)حصة.

مد3 الشركة):)99)سية ابتداء)من)
تقييد الشركة بالسجل التجاري.

تسير الشركة وتدار من) (: التسيير)
طرف السيد ربيع بغاز والسيد كريم)
واللذان) ( محد 3) غير  ملد3  عفوي 
الصالحيات) آليع  على  6توفران 
واليظام) بالقانون  عليها  امليصوص 

األسا�سي للشركة.
باإلمضاء) مرتبطة  الشركة 
من) كل  الشركة  ملسيري  املشترك 
السيد ربيع بغاز والسيد كريم عفوي.
5)%)6تم جصلها من أآل تكوين)
والباقي) قانونيا  الواآبة  املدجرات 
الد6ن) الشركاء) إشار3  رهن  6وضع 

6حد ون النسبة التي سيم توزيعها.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجاري 

.522359
بلقت�سى مقتطف وبيان

املسير

89 P

األستاذ محلد رشيد التدالوي
موثق بالدارالبيضاء

67/69)شارع موالي إ ريس األول الطابق األول)
الشقة رقم)3

الهاتف:)25.22.82.25.25.88
25.22.82.18.99            

الفاكس):)25.22.82.15.42

SOCONATER
S.A.R.L.A.U
تأسيس شركة

شركة محدو 3 املسؤولية
بشريك وحيد

الرأسلال االآتلاعي : 122.222  رهم
28 زنقة الغضفة الطابق األر�سي 
مكتب رقم 1 املعاريف الدارالبيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
األستاذ محلد رشيد التدالوي موثق)
13) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)
األسا�سي) اليظام  وضع  تم  (2221
املحدو 3) املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك وحيد بالخصائص امتية):

 SOCONATER (: التسلية)
محدو 3  شركة   S.A.R.L.A.U

املسؤولية بشريك وحيد.
الهدف اإلآتلاعي : تهدف الشركة 

إلى القيام  اجل أوجارج املغرب ب :
أعلال البياء واألشغال  املتيوعة.

والتجار3  والتصد6ر  االستيرا  
وتلثيل  والعلولة  عام  بشكل 

امليتجات والعالمات التجارية.
اإلنعاش العقاري.

وعلوما آليع املعامالت التقيية 
الصياعية أو  التجارية  أو   والفيية 
 أو املالية أو امليقولة أو الغير امليقولة 
مرتبطة  تكون  قد  التي  العقارية  أو 
بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
تساهم  أن  املحتلل  من  أو  الشركة 
في امتدا ه 28 زنقة الغضفة الطابق 
املعاريف   1 رقم  مكتب  األر�سي 

الدارالبيضاء.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

تسجيلها بالسجل التجاري.
6حد    : اإلآتلاعي  الرأسلال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 
الشكل  على  آليعها  محرر3   رهم 

التالي :
السيد احلد املسعو ي 122.222 

 رهم.
املجلوع : 122.222  رهم. 

في  الحصص  تحد    : الحصص 
كل  قيلة  إآتلاعية  حصة   1222
آليعها  محرر3  122  رهم  حصة 

على الشكل التالي :
 1222 املسعو ي  احلد  السيد 

حصة.
املجلوع : 1222 حصة.

السية اإلآتلاعية : من فاتح 6يا6ر 
إلى 31  يسلبر.

الشركة ملد3 غير  : تسير  التسيير 
محد 3 من السيد احلد املسعو ي 
عقو ها  آليع  في  الشركة  وتلتزم 
السيد  ملسيرها  امليفر   بالتوقيع 

احلد املسعو ي.
تم اإل6داع القانوني املركز الجهوي 
 24 بتاريخ  بالدارالبيضاء  لإلستثلار 

 يسلبر 2221 تحت عد  522821.
للخالصة والبيان

األستاذ محلد رشيد التدالوي

90 P
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األستاذ محلد رشيد التدالويلوثق)
بالدارالبيضاء

67/69)شارع موالي إ ريس األول الطابق األول)
الشقة رقم)3

الهاتف:)25.22.82.25.25.88
25.22.82.18.99              

الفاكس):)25.22.82.15.42

BATCOR
S.A.R.L.A.U

شركة محدو 3 املسؤولية
 بشريك وحيد

الرأسلال االآتلاعي : 122.222  رهم
28 زنقة الغضفة الطابق األر�سي 
مكتب رقم 1 املعاريف الدارالبيضاء

تأسيس شركة
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
األستاذ محلد رشيد التدالوي موثق)
13) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)
األسا�سي) اليظام  وضع  تم  (2221
املحدو 3) املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك وحيد بالخصائص امتية):
 BATCOR S.A.R.L.A.U(:(التسلية
بشريك  املسؤولية  محدو 3  شركة 

وحيد.
الهدف اإلآتلاعي : تهدف الشركة 

إلى القيام  اجل أوجارج املغرب ب  :
أعلال البياء واألشغال املتيوعة.

والتجار3  والتصد6ر  االستيرا  
وتلثيل  والعلولة  عام  بشكل 

امليتجات والعالمات التجارية.
اإلنعاش العقاري.

وعلوما آليع املعامالت التقيية 
الصياعية أو  التجارية  أو   والفيية 
 أو املالية أو امليقولة أو الغير امليقولة 
مرتبطة  تكون  قد  التي  العقارية  أو 
بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة أو من املحتلل أن تساهم في 
الطابق  الغضفة  28 زنقة  امتدا ه، 
املعاريف   1 رقم  مكتب  األر�سي 

الدارالبيضاء.
من  ابتداء  سية   99  : املد3 

تسجيلها بالسجل التجاري.
6حد    : اإلآتلاعي  الرأسلال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 
الشكل  على  آليعها  محرر3   رهم 

التالي :

السيد احلد املسعو ي 122.222 

 رهم.

املجلوع : 122.222  رهم.

في  الحصص  تحد    : الحصص 

كل  قيلة  إآتلاعية  حصة   1222

حصة 122  رهم محرر3 آليعهاعلى 

الشكل التالي :

 1222 املسعو ي  احلد  السيد 

حصة.

املجلوع : 1222 حصة.

السية اإلآتلاعية : من فاتح 6يا6ر 

إلى 31  يسلبر.

الشركة ملد3 غير  : تسير  التسيير 

محد 3 من السيد احلد املسعو ي 

عقو ها  آليع  في  الشركة  وتلتزم 

بالتوقيع امليفر  ملسيرها السيد احلد 

املسعو ي.

باملركز  القانوني  اإل6داع  تم 

بالدارالبيضاء  لإلستثلار  الجهوي 

بتاريخ 24  يسلبر 2221 تحت عد  

.522859
للخالصة والبيان

األستاذ محلد رشيد التدالوي
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STE EXPERFIN

SARL AU

RC(N°(:(278789

مجموعة مدارس املنبت 
األنصاري الحرة

عقد تسيير حر االصل تجاري

في مؤرخ  حر  عقد   بلقت�سى 

مجلوعة) أعطت  (،2222 6يا6ر) (5  

الحر3) االنصاري  امليبت  مدارس 

املسجل بالسجل التجاري)447427،)

بالدارالبيضاء،) التجارية  باملحكلة 
التجاري) لالصل  الحر  التسيير  حق 

الربيع) أم  شارع  (253 ب) الكائن 

الدارالبيضاء) (22222 ت،) مجلوعة 

الحر3) املدرسة  لفائد3  املغرب،)

بالسجل) املسجلة  فلور،) هرمونية 

التجاري)532237)باملحكلة التجارية)

سيوات،) (4 ملد3) بالدارالبيضاء،)

(،2221 سبتلبر) فاتح  من  تبتدئ 

وتنتهي في)31)6وليو)2225.

مقابل مبلغ شهري قيلته كالتالي):
احتساب) 15.222) رهم  ون 

القيلة املضافة في السية االولى.
احتساب) 45.222) رهم  ون 

القيلة املضافة في السية الثانية.
احتساب) 52.222) رهم  ون 

القيلة املضافة في السية الثالتة.
احتساب) 22.222) رهم  ون 

القيلة املضافة في السية الرابعة.
92 P

STE SMR METAL
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد
راسلالها : 122.222  رهم

في)) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط  (2221 نونبر) (12
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس 

محدو 3.
والتي تحلل الخصائص التالية):)
.SMR METAL(التسلية):)شركة

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدو 3 بشريك وحيد.

مقاول) (: االآتلاعي) الهدف 
وأشغال مختلفة.

 122.222 (: الشركة) راسلال 
 رهم.

املد3):)99)سية.
التسيير):)سلير بوحجة.

بالسجل) القانوني  اال6داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 
بالرباط،)السجل التجاري تحت رقم)

.152933
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 STE GMS
TRANSPORTATION

SARL AU
 SIEGE(SOCIAL : LOT 107
  IRCHAD EXTENSION
MAGASIN(N°1 KENITRA

تصفية الشركة
مسجل)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط قرر) (2221 ( 2) يسلبر) ( 6وم)
 GMS (: ب) املسلا3  الشركة  شركاء)

TRANSPORTATION)ما 6لي):

بحضور) وذلك  الشركة  تصفية 

كل من الشركاء.

السيد محلد ا6ت مسعو .

وقد تقرر ما 6لي):

تصفية الشركة.

تعيين السيد محلد أ6ت مسعو )

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

 4 ببلوك) الساكن  (،G332934 رقم)

تكديس الساكيية القييطر3) (42 رقم)

مسؤول رئي�سي عن تصفية الشركة.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

 13 بتاريخ) بالقييطر3  االبتدائية 

(،5932 رقم) تحت  (،2221  يسلبر)

السجل التجاري رقم)55437.
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STE ARSAT MABROUKA

SARL

IF(N° : 50584744

RC(N° : 518291

ICE(N° :002928881000045

العام) الجلع  املحضر  بلقت�سى 

 18 بتاريخ) امليعقد  العا ي  الغير 

القرارات) اتخاذ  تم  (،2221 أكتوبر)

التالية):

املوافقة على بيع حصص الشركة)

حصة) (4291  KAPSET GROUP

مهدي) محلد  السيد  وحصص 

حصة) (4322 أي) حصة  (9 كتاني)

 KSG( GROUP( ، الشركات) لصالح 

 522 (،AOB GROUP 452)حصة و)

 1522 GK-SEPT INVEST(حصة،))و

و)MAMFI 1832)حصة.

للشركة) االسا�سي  اليظام  تحيين 

.ARSAT MABROUKA

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)7)6يا6ر)

2222،)تحت)827259.
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STE VISIATIV MAROC
.S.A

IF(N ° : 14411908
PATENTE : 36101590

RC(N° : 276085
بلقت�سى املحضر للقرارات الغير)
العا 6ة لللساهلين وامليعقد بتاريخ)
تم اتخا  القرارات) (2221 9) يسلبر)

التالية):
شركة) بامتصاص  االندماج 
قبل) من  (.VISIATIV MAROC S.A
 VISIATIV AFRICA SARL AU(شركة

،)اعتبار ا من فاتح أغسطس)2221.
املوافقة على اتفاقية االندماج.

املوافقة على مساهلات االندماج)
 VISIATIV املقدمة من طرف شركة)
تم) الذي  التقييم  وكذلك  (MAROC

اآراؤه.
هذه) مكافا3  على  املوافقة 

املساهلات.
 VISIATIV للشركة) املسبق  الحل 

MAROC S.A.)بدون تصفية.
باملحكلة) القانوني  ( اال6داع) تم 
التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)7)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)827229.
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VISIATIV  AFRICA
SARL AU

IF(N ° : 40258177
PATENTE : 36101764

RC(N° : 231875
بلقت�سى املحضر للقرارات الغير)
وامليعقد) الوحيد  للشريك  العا 6ة 
اتخا ) تم  (2221 9) يسلبر) بتاريخ)

القرارات التالية):
الشركات واستيعاب  االندماج 

 GREEN LIGHT-IT MAROC SARL
.VISIATIV MAROC S.A(و(AU

 VISIATIV شركة) ( راسلال) زيا 3 
االندماج) بعد  (AFRICA SARL AU
122.222) رهم) املذكور ليصبح من)
بانشاء) وذلك  333.522) رهم  الى)
 122 بقيلة) آد6د3  حصة  (2335
 رهم لكل منها وذلك لصالح الشريك)
وهي) (،VISIATIV شركة) الوحيد،)
القانون) بلوآب  تأسست  شركة 

الفرن�سي.

تحيين اليظام االسا�سي.

باملحكلة) القانوني  ( اال6داع) تم 

التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)7)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)827221.
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STE AUGUSTULUS
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد

في) املؤرخ  عرفي  عقد  (  بلوآب)

تم تاسيس) بالرباط،) (2222 6يا6ر) (3

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 

مليزاتها) تكلن  وحيد،)  بشريك 

فبلا 6لي):

التسلية):)AUGUSTULUS)شركة)

بشريك) محدو 3  مسؤولية  ذات 

وحيد.
مكونة) زنقة  (: االآتلاعي) املقر 

السوي�سي الرباط.

الهدف االآتلاعي):)تسيير االوراق)

بجليع) القيام  املالية،) واملستيدات 

العلليات املالية املتعلقة بالبورصة.

شراء)وتبد6ل آليع القيم امليقولة)

والحقوق االآتلاعية.
الشرقاوي) السيد  (: املساهم)

املامون حامل البطاقة الوطيية رقم)

اقامة) بالرباط  والقاطن  (AA29839

صاحبة السلو امللكي لال مليكة زنقة)

مكونة السوي�سي.

التسيير) مهام  أسيدت  (: التسيير)
املامون) الشرقاوي  السيد  (: للسيد)

رقم) الوطيية  البطاقة  حامل 

اقامة) بالرباط  والقاطن  (AA29839

صاحبة السلو امللكي لال مليكة زنقة)

مكونة السوي�سي.

في) الشركة  مد3  حد ت  (: املد3)

من تسجيلها) وذلك ابتداء) 99)سية،)

بالسجل التجاري.
12.222) رهم) (: رأسلال الشركة)

اآتلاعية) حصة  (122 الى) مقسلة 

الواحد3) للحصة  122) رهم  بقيلة)

املللوكة من طرف الشريك الوحيد.

من فاتح 6يا6ر الى) (: السية املالية)

31) يسلبر.

بللحقة) القانوني  اال6داع  تم 

وذلك) بالرباط  التجارية  املحكلة 

رقم) تحت  (،2222 6يا6ر) (12 بتاريخ)

.121325
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STE BAM INVEST
RC  N° : 331975

IF(N° : 15271647

ICE(N° : 000314160000039

الغير)) الجلع  محضر  بلقت�سى 

العا ي امليعقد بتاريخ فاتح  يسلبر))

2221،)تم اتخاذ القرارات التالية):

الكائن) االآتلاعي  املقر  تغيير 

سابقا في شارع صفاقس حي الصياعي)

الدارالبيضاء) البرنو�سي  سيدي 

شارع) (،E تجزئة) علر  بن  تجزئة  الى 

نيويورك،)حي الصياعي الدارالبيضاء.

تحيين اليظام االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

رقم) تحت  (،2221 31) يسلبر)  

822744
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PLANK

BUSINESS ADDRESS

 STE AGORIA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3

تاسيس شركة
تم تأسيس شركة بالرباط تحلل)

3) يسلبر) بتاريخ) التالية  الصفات 

.2221

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو 3.

لها) الشركة  (: االآتلاعي) الهدف 

(: هدف أ6ضا في املغرب كلا في جارج)

جدمات املعلومات التجارية وجدمة)

العلالء.

املعامالت) آليع  عام،) وبشكل 

أو) الصياعية  أو  التجارية  املالية 

بشكل) املتعلقة  العقارية  أو  املالية 

بلوضوع مباشر  غير  أو  مباشر 

بلا) مصالحها،) لصالح  او  الشركة  (
أشكاله) بجليع  التعاون  ذلك  في 
الشركات) أو  العلليات  آليع   مع 
ملاثل كائن  لديها  التي  الشركات   أو 

)أو ملحق.
122.222) رهم) (: الراسلال)
فئة) من  حصة  (1222 الى) مقسلة 

122) رهم للحصة.
نزيه معروف)..)522)حصة.
أ6وب فاضل)...)522)حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التاسيس النهائي.

من فاتح 6يا6ر الى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
أبو) ساحة  (21 (: االآتلاعي) املقر 
اكدال) (8 رقم) الشقة  الصد6ق  بكر 

الرباط.
وأ6وب) معروف  نزيه  (: التسيير)

فاضل.
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
التسجيل) رقم  بالرباط،) التجارية 

بالسجل التجاري)157283.
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PLANK
BUSINESS ADDRESS

 STE NMA SERVICES
SARL

تم تاسيس شركة ذات مسؤولية)
الصفات) تحلل  بالرباط  محدو 3 

التالية بتاريخ)9) يسلبر)2221):
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو 3.
لها) الشركة  (: االآتلاعي) الهدف 
(: هدف أ6ضا في املغرب كلا في جارج)
جدمات املعلومات التجارية وجدمة)

العلالء.
املعامالت) آليع  عام،) وبشكل 
الصياعية) أو  التجارية   املالية 
أو املالية أو العقارية املتعلقة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بلوضوع الشركة)
ذلك) في  بلا  مصالحها،) لصالح  او 
آليع) مع  أشكاله  بجليع  التعاون 
الشركات) أو  الشركات  أو  العلليات 

التي لديها كائن ملاثل أو ملحق.
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122.222) رهم) (: الراسلال)
فئة) من  حصة  (1222 الى) مقسلة 

122) رهم للحصة.
نزيه معروف)334)حصة.

أ6وب فاضل)...)333)حصة.
الكوش محلد)....)333)حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التاسيس النهائي.

من فاتح 6يا6ر الى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االآتلاعي):)21)ساحة أبو بكر)
الصد6ق الشقة رقم)8)اكدال الرباط.
وأ6وب) معروف  نزيه  (: التسيير)

فاضل والكوش محلد.
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
التسجيل) رقم  بالرباط،) التجارية 

بالسجل التجاري)157285.
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STE ALEM - TECH
شركة ذات مسؤولية محدو 3

ذات الشريك الوحيد
مقرها االآتلاعي : قطاع 9 زنقة 
 الرومان اقامة اريج شقة رقم 5 

حي الرياض الرباط
فسخ مسبق

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
الشريك) قرر  (،2221 أكتوبر) (15 في)
(،ALEM-TECH لشركة) الوحيد 
 12.222 راسلالها) ش.ذ.م.م.ش.و.،)
 رهم،)مقرها االآتلاعي قطاع)9)زنقة)
حي) (5 الرومان اقامة اريج شقة رقم)

الرياض الرباط،)تقرر ما 6لي):
املذكور3) للشركة  مسبق  فسخ 

أعاله.
وليد الدكالي كلصفي للشركة.

 9 قطاع) (: الشركة) تصفية  مقر 
زنقة الرومان اقامة اريج شقة رقم)5 

حي الرياض الرباط.
كتابة) لدى  القانوني  اال6داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (،2222 6يا6ر) (3 بتاريخ)

.121178
من أآل االستخالص والبيان
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STE BTIMPEX OUJDA
شركة ذات مسؤولية محدو 3

ذات الشريك الوحيد
مقرها االآتلاعي : الحي املحلدي 

حي مليور زنقة 2 رقم 49 وآد3
الحل املبكر للشركة

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
مؤرخ بوآد3 في)9) يسلبر)2221،)تم)

اتخاذ القرارات التالية):
الحل املبكر للشركة.

السيد بوطيبي عبد رحيم) تعيين 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
مصف) بصفته  (F421528 رقم)
للشركة تحد6د مقر تصفية))الشركة)

بلقرها االآتلاعي أعاله.
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
6يا6ر) (3 بتاريخ) بوآد3  التجارية 

2222،)تحت رقم)8.
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MAÏTRE FAYçAL TERJANI
NOTAIRE

STE MOJAHIDNIYAT IMMO
SARL

تاسيس شركة
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثق) ترآاني،) فيصل  االستاذ 
سبتلبر) (15 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
ذات) شركة  تاسيس  تم  (،2221

مسؤولية محدو 3 مليزاتها التالية):
 STE MOJAHIDNIYAT(:(التسلية

.IMMO
الصفة القانونية):)ش.م.م.)

االنعاش) (: االآتلاعي) الهدف 
العقاري.

في) حد   (: الشركة) راسلال 
 1222 الى) مقسم  122.222) رهم 
للواحد3) 122) رهم  حصة من فئة)
اسم) في  بالكامل  ومحرر3  مكتتبة 

الشركاء.
من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح 6يا6ر الى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االآتلاعي):)12)زنقة الحرية،)

الطابق)3،)الشقة))5،)الدارالبيضاء.

السيد الحسين الييات،) (: املسير)

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
حد6قة الكرنيش) (،NR822828 رقم)

الها ي) عبد  شارع  (،47 رقم) فيال 

بوطالب،)الدارالبيضاء.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.527787
االستاذ فيصل ترآاني

موثق
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STE SAFROFISH
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد

تعد6الت قانونية
.STE SAFROFISH(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية املحدو 3 بشريك وحيد.
املقر الرئي�سي):)زنقة نكد3 رقم)91 

حي حجري العيون.

الجلع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

13) يسلبر) العام الغير عا ي بتاريخ)

2221،)قرر املشاركون ما 6لي):

32.222)حصة من طرف) تفويت)

السيد) الى  اتريكي  سلوى  السيد3 

محلد بياني اسليرس.

بياني) محلد  السيد  تعيين 

وحيد) وشريك  كلسير  اسليرس 

للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اال6داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)

2221،)تحت رقم) 17) يسلبر) بتاريخ)

.3864/2021
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STE AYMAGRI MAROC
تاسيس شركة

6يا6ر) (3 تبعا للعقد العرفي بتاريخ)

2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املليزات التالية):

 STE AYMAGRI (: التسلية)

.MAROC

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدو 3.

6تعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب او جارآه):

زراعة وا ار3 املجال الزراعي.
مد6ية) تجزئة  (: الرئي�سي) املقر 
 572 رقم) املثالن  الزنقة  الوفاق 

العيون.
الراسلال):)حد  في مبلغ)122.222 
 رهم مقسلة الى)12.222)حصة من)
فئة))12) رهم للواحد3 موزعة كالتالي:
السيد آوا  عد6ل)5222)حصة.

 5222 سعيد) جلطيت  السيد 
حصة.

السيد) تسيير من طرف  (: اال ار3)
باعدي آالل.

بكتابة) تم  القانوني  اال6داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
تحت رقم) (،2222 ( 6يا6ر) (12 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (،68/2022

.39827
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STE SANTEX
شركة ذات مسؤولية محدو 3

ذات الشريك الوحيد
تاسيس شركة

بتاريخ)28) يسلبر)2221)تم وضع)
قانون ميظم لشركة ذات املسؤولية)
املحدو 3 ذات الشريك الوحيد وذات)

املليزات التالية):
ذات) (SANTEX (: التسلية)
الشريك) وذات  املحدو 3  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف):)تجار3 عامة،)بيع املالبس.

الراسلال):)حد  في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 الى)  رهم مقسلة 
موزعة) للواحد3  122) رهم  فئة)

كاالتي):
 1222 (.... والء) بلفقير  السيد3 

حصة.
مد6ية) مشروع  (: االآتلاعي) املقر 

الوفاق رقم)E758)العيون.
تسيير من طرف السيد3) (: اال ار3)

بلفقير والء)ملد3 غير محد 3.
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بكتابة) تم  القانوني  اال6داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
2221،)تحت رقم) 31) يسلبر) بتاريخ)

.39715
107 P

STE MAKINA STEEL
شركة ذات مسؤولية محدو 3

ذات الشريك الوحيد
تاسيس شركة

بتاريخ)27) يسلبر)2221)تم وضع)
قانون ميظم لشركة ذات املسؤولية)
املحدو 3 ذات الشريك الوحيد وذات)

املليزات التالية):
التسلية):)MAKINA STEEL)ذات)
الشريك) وذات  املحدو 3  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف):)تجار3 عامة،)صياعة االت)

ذات استعلال جاص،)كراء)االت..
الراسلال):)حد  في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 الى)  رهم مقسلة 
موزعة) للواحد3  122) رهم  فئة)

كاالتي):
 1222 (.... مصطفى) تبيل  السيد 

حصة.
الراحة) تجزئة  (: االآتلاعي) املقر 

رقم)1171)العيون.
السيد) طرف  من  تسير  (: اال ار3)

تبيل مصطفى ملد3 غير محد 3.
بكتابة) القانوني  اال6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
2221،)تحت رقم)) 32) يسلبر) بتاريخ)

.39297
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 STE IRCHAD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدو 3
بشريك وحيد

مقرها  االآتلاعي : رقم 325 زنقة 31 
حي الرشا  متجر القييطر3

السجل التجاري رقم 58149
القييطر3

الحل املبكر للشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 IRCHAD لشركة) العا ي  الغير 
تقرر) (.DISTRIBUTION SARL AU

ما 6لي):
املبكر) الحل  على  املصا قة 

للشركة.)
الزهراوي)) محلد  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحد6د 

بالعيوان التالي):
اإلرشا ) حي  (31 زنقة) (325 رقم)

متجر القييطر3.
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
بتاريخ بالقييطر3   االبتدائية 
 14)أكتوبر)2221،)تحت رقم)88228.
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مكتب االستاذ اناس البوعياني

موثق

44)شارع محلد  6بوري مكتب رقم)1))بجانب)

مصرف املغرب(

القييطر3

الهاتف):)25.37.32.22.19

25.37.32.22.32

شركة بنلمليح وأبنائه
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بيع وهبة حصص
حرر) رسمي  عقد  ( بلقت�سى)
البوعياني،) أناس  االستاذ  بد6وان 
املوثق بالقييطر3،)بتاريخ)15) يسلبر)
فاطلة) السيد3  فوتت  (،2221
سلير3) لالنسة  اال ري�سي  ( اليعقوبي)
بيللليح،)آليع حصصها التي تلتلكها)
بيللليح وأبيائه) )املسلا3،) في الشركة)
املحدو 3،) املسؤولية  ذات  »شركة 
 122.222 ب) 6قدر  راسلال  ذات 
بالقييطر3) االآتلاعي  مقرها   رهم،)
مكتب رقم) (،12 علار3) زنقة طيجة،)
رقم) التجاري  السجل  ذات  (،12

.27829
كلا وهب السا 3 محلد بيللليح،)
بيللليح) فوزية  بيللليح،) حفيظ 
للسيد3) بيللليح  فتيحة  والسيد3 
حصصهم) من  آزء) بيللليح  سلير3 
املسلا3) الشركة  في  6لتلكونها  التي 
»بيللليح وأبيائه»)واالحتفاظ بحصة)
واحد3 فقط لكل منهم وبهذا أصبحت)

حصص الشركة كالتالي):

االنسة سلير3 بيللليح)821)حصة)

اآتلاعية.

حصة)) بيللليح  محلد  السيد 

واحد3 اآتلاعية.

حصة)) بيللليح  حفيظ  السيد 

واحد3 اآتلاعية.

حصة) بيللليح  ( فوزية) السيد 

واحد3 اآتلاعية.

حصة) بيللليح  فتيحة  السيد 

واحد3 اآتلاعية.

أميية) ( بيللليح،) سياء) السيدات 
واالنسة) بيللليح،) رآاء) بيللليح،)

سلير3 بيللليح)175)حصة اآتلاعية.

بكتابة) القانوني  اال6داع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بالقييطر3 بتاريخ)32) يسلير)2221،)

تحت رقم)2122.
لالستخالص والبيان

االستاذ اناس البوعياني
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STE ASTRA AGRICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد

بلقت�سى العقد العرفي))املحرر في)

(،2221 13) يسلبر) القييطر3 بتاريخ)

االسا�سي) القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):

التسلية):

 .ASTRA AGRICULTURE        

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 3 بشريك وحيد.

املزارع،) ا ار3  ميضم  (: الغرض)

أعلال مختلفة واستيرا  وتصد6ر.

عيد) توطين  (: االآتلاعي) املركز 

 SPECIAL BUSINESS شركة)

بكر) ابو  شارع  (48 (، (SYNERGIE

 2 الصد6ق اقامة ا6لان مكتب رقم)

القييطر3.

122.222) رهم) (: الراسلال)

حصة اآتلاعية) (1222 مقسلة الى)

بقيلة)122) رهم للحصة الواحد3.

السية االآتلاعية):)من فاتح 6يا6ر)

الى)31) يسلبر من كل سية.

5)%)االحتياطي القانوني) (: االرباح)
والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)
السيد) (: الشركة وملد3 غير محدو 3)

محلد ماللكة.
املحكلة) في  الشركة  تسجيل  تم 
6يا6ر) (5 بتاريخ) بالقييطر3  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)23721.
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STE  FABALIA COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد
راسلالها : 12.222  رهم

مقرها االآتلاعي : علار3 رقم 23، 
زنقة حسان ابن ثابث، معلور3 

اقامة نبيل 3 القييطر3
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقييطر3،)تم وضع القانون االسا�سي)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 FABALIA COFFEE (: التسلية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو 3 بشريك وحيد.
(،23 علار3 رقم) (: املقر االآتلاعي)
زنقة حسان ابن ثابث،)معلور3 اقامة)

نبيل)3)القييطر3.
موضوع الشركة):)مستغل مقهى.

راسلال) حد   (: الشركة) راسلال 
الشركة في مبلغ)12.222) رهم مقسم)
الى)122)حصة اآتلاعية بقيلة)122 
بكاملها،) محرر3  للواحد3،)  رهم 
مكتتبة،)وموزعة على الشركاء)كالتالي:

 122 (... اليازغي) محلد  السيد 
حصة.

املد3):)99)سية.
أسيد الى السيد محلد) (: التسيير)

اليازغي.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقييطر3 تحت)
رقم)48711)بتاريخ فاتح فبرا6ر)2218.
112 P
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STE  FAST - FRET
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد

راسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : مكتب 19 علار3 

24-22 شارع االمير3 اللة عائشة 

القييطر3

تاسيس شركة
سجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقييطر3،)بتاريخ)3)6يا6ر)2222)حرر)

محدو 3) لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية تحلل املواصفات التالية):

 FAST - FRET  SARL (: التسلية)

.AU

الهدف):)هدف الشركة):)التصد6ر)

واالستيرا .

البضائع  اجل) نقل  في  مقاولة 

وجارج الوطن.

املقر االآتلاعي):)مكتب)19)علار3)

عائشة) اللة  االمير3  شارع  (22-24

القييطر3.

املد3):)99)سية.

حد ) (: االآتلاعي) الراسلال 

122.222) رهم) مبلغ) في  الراسلال 

 122 1222)حصة بقيلة) موزع على)

بين) موزعة  الواحد3  للحصة   رهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 1222 (.... السيد نهري عز الد6ن)

حصة.

املجلوع)...)1222)حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اال ار3)

طارق) االنسة  (: الوحيد3) املسير3 

نجوى.

من فاتح 6يا6ر الى) (: السية املالية)

31) يسلبر.

إلنشاء) (% (5 تقتطع) (: الحصص)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

6يا6ر) (5 بتاريخ) بالقييطر3  التجاري 

2222،)تحت رقم)23745.
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STE ANBAR ROADS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

بشريك وحيد
راسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 23 شارع انوال 
علار3 فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميلوزا القييطر3
تفويت حصص اآتلاعية

وتعيين مسير آد6د
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) بالقييطر3  العا ي  الغير 
 ANBAR لشركة) (2222 6يا6ر) (3
املسؤولية) ذات  شركة  (،ROADS
املحدو 3 بشريك وحيد،)تقرر ما 6لي):

 1222 تفويت) على  املصا قة 
122) رهم) بقيلة) ( حصة اآتلاعية)
للحصة في ملك السيد3 عائشة بنبعير)
لفائد3 السيد آلال املخلص ليصبح)
 ANBAR بشركة) الوحيد  الشريك 

.ROADS
عائشة) السيد3  استقالة  قبول 
الشركة) تسيير  مهام  من  بنبعير،)
وتعيين السيد آلال املخلص مسير)
 ANBAR ROADS لشركة) آد6د 

.SARL AU
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
االبتدائية بالقييطر3 بتاريخ)12)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)89929.
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STE VIVABEL SERVICE
SARL AU

راسلالها : 122.222  رهم
مقرها االآتلاعي : زنقة سبو علار3 
الشوب مكتب 2 طابق 5 القييطر3

تقرير تصفية الشركة
القرارات) محضر  بلقت�سى 
7)سبتلبر) االستثيائية امليعقد بتاريخ)
2221،)والذي تم تسجيله بتاريخ)22 
 VIVABEL لشركة) (،2221 أكتوبر)
ذات) شركة  (،SERVICE SARL AU
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
122.222) رهم) راسلالها) الوحيد،)
علار3) زنقة سبو  االآتلاعي  ومقرها 

الشوب مكتب)2)طابق)5)القييطر3.

تقرر ما 6لي):

تصفية) تقرير  على  املوافقة 

الشركة.

بتصفية) لللكلف  ابراء) اعطاء)

الشركة):)السيد عبد االله الحلداوي.

زنقة) (: الشركة) تصفية  مكان 

 5 2)طابق) سبو علار3 الشوب مكتب)

القييطر3.

بلصلحة) القانوني  اال6داع  تم 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

السجل) رقم  تحت  بالقييطر3،)

التجاري)52237.
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STE ROUH AL JAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

بشريك وحيد

راسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : شارع محلد 

الخامس اقامة حدو مكتب رقم 2 

القييطر3

تاسيس شركة 
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقييطر3،)تم وضع القانون االسا�سي)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE ROUH AL (: التسلية)

.JAMAL SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسوؤلية محدو 3 بشريك وحيد.

محلد) شارع  ( (: االآتلاعي) املقر 

 2 رقم) مكتب  حدو  اقامة  الخامس 

القييطر3.

حالقة) (: الشركة) موضوع 

السيدات ومؤسسة للرعا6ة بالجلال.

راسلال) حد   (: الشركة) راسلال 

122.222) رهم) مبلغ) في  الشركة 

اآتلاعية) حصة  (1222 الى) مقسم 

محرر3) للواحد3،) 122) رهم  بقيلة)

بكاملها مكتتبة،)وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

(... كالع) الزهراء) فاطلة  السيد3 

1222)حصة.

املد3):)99)سية.

التسيير):)أسيد إلى السيد3 فاطلة)

الزهراء)كالع.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقييطر3 تحت)

رقم)23717)بتاريخ)12)6يا6ر)2222.
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 STE CREATIVE

 ARCHITECTURE & DESIGN

 STUDIO
SARL AU

بلقت�سى العقد))العرفي املحرر في)

(،2221 15) يسلبر) القييطر3 بتاريخ)

االسا�سي) القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):

 STE CREATIVE ( (: التسلية)

 ARCHITECTURE( &( DESIGN

.STUDIO SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مساهم) ذات  املحدو 3  املسؤولية 

واحد.

الغرض):)مهيدس معلاري.

 N°42( EL (: االآتلاعي) املركز 

 MENZEH BIR RAMI EST

.KENITRA  M

122.222) رهم) (: الراسلال)

حصة اآتلاعية) (1222 مقسلة الى)

بقيلة)122) رهم للحصة الواحد3.

السية االآتلاعية):)من فاتح 6يا6ر)

الى)31) يسلبر من كل سية.

االرباح):)5)%))االحتياطي القانوني)

والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

سعد) (: محدو 3) غير  وملد3  الشركة 

قروري.

املحكلة) في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقييطر3 بتاريخ)12)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)23719.

117 P
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STE FIAS - TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3

ذات الشريك الوحيد
راسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : شارع محلد 
الد6وري ومحلد عبدو اقامة 

كامليا الطابق الثاني مكتب رقم 24 
القييطر3

فسخ مسبق للشركة
على اثر الجلع العام الغير العا ي)
(،2221 2) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 
قررت))الجلعية العامة لشركاء)شركة)
محدو 3) شركة  (،FIAS-TRANS
الواحد) الشريك  ( ذات) املسؤولية 
مقرها) 122.222) رهم،) راسلالها)
الد6وري) محلد  شارع  االآتلاعي 
الطابق) كامليا  اقامة  عبدو  ومحلد 
القييطر3) (24 رقم) مكتب   الثاني 

ما 6لي):
انحالل مسبق للشركة.

الد6ن) سيف  السيد  تعيين 
اعطائه) مع  للشركة  السائل مصف 
الصالحيات املطلقة للتصرف باسم)

الشركة.
بشارع) التصفية  مقر  تحد6د 
محلد الد6وري ومحلد عبدو اقامة)
 24 كامليا الطابق الثاني مكتب رقم)

القييطر3.
ذمة) وابراء) الشركة  تصفية 

املصف.
بكتابة) القانوني  اال6داع  تم 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
بالقييطر3 بتاريخ)29) يسلبر)2221،)

تحت رقم)89527.
118 P

STE METIS - TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد
راسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 47 زنقة علر ابن 
العاص اقامة اسلاعيل مكتب 4 

القييطر3
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  ( عقد) بلقت�سى 

بالقييطر3،)تم وضع القانون االسا�سي)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE METIS-TRAV (: التسلية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل  (

شريك) ( ذات) املحدو 3  املسؤولية 

وحيد.
زنقة علر) (47 ( (: املقر االآتلاعي)

ابن العاص اقامة اسلاعيل مكتب)4 

القييطر3.

(: الشركة) موضوع 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 IMPORTATION ET

.EXPORTATION

الراسلال):)حد  راسلال الشركة)

الى) 122.222) رهم مقسم  مبلغ) في 

 122 حصة اآتلاعية بقيلة) (1222

 رهم للواحد3.

املد3):)99)سية.

عبد) السيد  الى  أسيد  (: التسيير)

اللطيف بيدحلان.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقييطر3 تحت)
رقم)58119،)بتاريخ)12)6يا6ر)2221.

119 P

STE FERMEGO
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد
راسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : زاوية شارع محلد 

5 وشارع محلد قري علار3 رقم 

25 الدور الخامس اقامة السالم 

بالقييطر3

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد))عرفي محرر بتاريخ)
22) يسلبر)2221،)تم))وضع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدو 3 

باملليزات التالية):

الشركة تسمى شركة) (: التسلية)
محدو 3) شركة  (FERMEGO

املسؤولية.
:)زراعة) املوضوع):)غرض الشركة)
ا ار3 املزرعة،) راسة وتيفيذ) املوز،)
استيرا ) بالتيقيط،) الري  نظام 

وتصد6ر آليع االعلال املتيوعة.
العلليات) آليع  عامة،) وبصفة 
التجارية،)املالية،)الصياعية،)ميقولة)
مباشر3 واملرتبطة  ميقولة   وغير 
باالغراض) مباشر  غير  بشكل  أو  (
املشار3 أعاله وبامكانها تسهيل توسع)

وتطوير الشركة.
شارع) زاوية  (: االآتلاعي) مقرها 
علار3) قري  محلد  وشارع  (5 محلد)
رقم)25)الدور الخامس اقامة السالم)

بالقييطر3.
في محدو 3  الشركة  لحيا3   مد3 
تقييدها) من  ابتداء) سية،) (99  

بالسجل التجاري.
الراسلال):)حد  راسلال الشركة)
مقسلة) 122.222) رهم  مبلغ) في 
حصة اآتلاعية من فئة) (1222 الى)
جالد) السيد  ملكية  في  122) رهم 

الراشدي.
السيد الكر يع الوزاني) (: التسيير)
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 
G258732)تم تيصيبه مسيرا للشركة)

لفتر3 غير محد 3.
الحامل) حلز3  الكر يع  السيد  (
(،G722224 رقم) الوطيية  للبطاقة 
تم تيصيبه مسيرا للشركة لفتر3 غير)

محدو 3.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)

12)6يا6ر)2222،)تحت رقم)23733.
120 P

مكتب االستاذ محلد السو�سي صدوق
موثق

22)شارع محلد الخامس،)اقامة بدر،)الطابق)
الثاني،)فاس

الهاتف):)05.35.94.28.97/18

 STE  PATISSERIE
  NOUHA

SARL

العام)) الجلع  محضر  بلقت�سى 
عا ي املجتلع بشكل غير عا ي بتاريخ)
شركاء) قرر  حيث  (08/12/2021
  »  PATISSERIE NOUHA (« شركة)

ش.م.م ما 6لي):
السيد محلد) ( اعالن وفا3 شريك)
الحصص)) ( قسلة) و  الحو�سي 

االآتلاعية بين ورثته).
بتاريخ) ( ( توثيقي) عقد  بلقت�سى 
08/12/2021))،))تم تفويت))عن طريق)
اآتلاعية) ( (حصص) (747( ( هبة ل)
الواحد3)) للحصة  122 رهم  ( بقيلة)
راضية) السيد3  ( السيد) طرف  من 
اسلاء) اميية  السيد3  ( الطاهري)
الغني حو�سي) عبد  السيد  ( حو�سي)
حو�سي) الزهراء) فاطلة  السيد3 
السيد3 صليحة حو�سي السيد عبد)
نبيلة) السيد3  و  حو�سي  الحفيظ 
و التي 6لتلكونها في شركة) ( ( حو�سي)
)ش.م.م))) (« (PATISSERIE NOUHA  «

لفائد3 السيد عبد الرحيم حو�سي.
العام)) الجلع  محضر  بلقت�سى 
08/12/2021حيث) ( بتاريخ) ( الغير)

قرر شركاء)الشركة ما 6لي):
املصا قة على تفويت الحصص)
تحويل الشكل القانوني للشركة.)

وتجد6د) مسير  استقالة 
الصالحيات ملسير.)

تحيين القانون االسا�سي للشركة).
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
ضبط املحكلة التجارية لفاس))))في))2 

6يا6ر)2222،)تحت رقم)82 .
بلثابة مقتطف و بيان

121 P

مكتب االستاذ محلد السو�سي صدوق
موثق

22)شارع محلد الخامس،)اقامة بدر،)الطابق)
الثاني،)فاس

الهاتف):)05.35.94.28.97/18

  STE AGROFRAIS
SARL

بتاريخ توثيقي  عقد   بلقت�سى 
 29)نونبر)2221)و)13) يسلبر)2221،)
 175 ل) هبة  طريق  عن  تفويت  تم 
122) رهم بقيلة) اآتلاعية  حصة 
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للحصة الواحد3 من طرف السيد3) (
في) تلتلكها  والتي  السالوي  صفاء)
AGROFRAIS)ش.م.م.)لفائد3) شركة)
حصة) (85 السالوي) آليلة  السيد3 
حصة) (52 السالوي) طه  والسيد 

والسيد3 ا6ة السالوي)42)حصة.
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
شركاء) قرر  حيث  العا ي  الغير 

الشركة ما 6لي):
املصا قة على تفويت الحصص.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اال6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية الزرو في)

4)6يا6ر)2222،)تحت رقم)3.
بلثابة مقتطف وبيان

االستاذ محلد السو�سي صدوق

122 P

مكتب االستاذ محلد السو�سي صدوق
موثق

22)شارع محلد الخامس،)اقامة بدر،)الطابق)
الثاني،)فاس

الهاتف):)05.35.94.28.97/18

STE  AVICOLE SLAOUI
SARL

بتاريخ) توثيقي  عقد   بلقت�سى 
29)نونبر)2221)و)13) يسلبر)2221،)
 22722 تم تفويت عن طريق هبة ل)
122) رهم) بقيلة) اآتلاعية  حصة 
السيد3) الواحد3 من طرف  للحصة 
في) تلتلكها  والتي  السالوي  صفاء)
ش.م.م.) (AVICOLE SLAOUI شركة)
السالوي) آليلة  السيد3  لفائد3 
12287)حصة والسيد طه السالوي)
حصة والسيد3 ا6ة السالوي) (5933

4742)حصة.
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
شركاء) قرر  حيث  العا ي  الغير 

الشركة ما 6لي):
املصا قة على تفويت الحصص.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اال6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية الزرو في)

4)6يا6ر)2222،)تحت رقم)1.
بلثابة مقتطف وبيان

االستاذ محلد السو�سي صدوق

123 P

مكتب االستاذ محلد السو�سي صدوق
موثق

22)شارع محلد الخامس،)اقامة بدر،)الطابق)
الثاني،)فاس

الهاتف):)05.35.94.28.97/18

  STE ARBO FRAIS
SARL

بتاريخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
13) يسلبر) و) (12 و) (2221 نونبر) (29
تم تفويت عن طريق هبة ل) (،2221
 122 بقيلة) اآتلاعية  حصة  (175
طرف) من  الواحد3  للحصة   رهم 
السيد3 صفاء)السالوي والتي تلتلكها)
ش.م.م.) (ARBO FRAIS شركة) في 
 85 لفائد3 السيد3 آليلة السالوي)
حصة والسيد طه السالوي)52)حصة)

والسيد3 ا6ة السالوي)42)حصة.
الجلع) محضر  بلقت�سى 
الشركة) شركاء) قرر  حيث   العام 

ما 6لي):
املصا قة على تفويت الحصص.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اال6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية الزرو في)

4)6يا6ر)2222،)تحت رقم)4.
بلثابة مقتطف وبيان

االستاذ محلد السو�سي صدوق

124 P

مكتب االستاذ محلد السو�سي صدوق
موثق

22)شارع محلد الخامس،)اقامة بدر،)الطابق)
الثاني،)فاس

الهاتف):)05.35.94.28.97/18

 STE  AVICOLE FASSI
SARL 

بتاريخ) ( ( توثيقي) عقد   بلقت�سى 
29)نوفلبر)2221)و)12)و)13) يسلبر)
هبة) طريق  عن  ( تفويت) تم  (2221
اآتلاعية) ( حصة) () (22552( ( ل)
122) رهم للحصة الواحد3)) ( بقيلة)
السالوي السيد3 صفاء) (  من طرف)

 AVICOLE(«(و التي تلتلكها في شركة((
السيد3) لفائد3  ( ( ش.م.م) ( («FASSI
حصة) ()9982( السالوي)  آليلة 
و السيد طه السالوي))5871()حصة)
و السيد3 ا6ة السالوي))4297(حصة.

الجلع) محضر  بلقت�سى 
الشركة شركاء) قرر  حيث   العام 

)ما 6لي):
املصا قة على تفويت الحصص)

تحيين القانون االسا�سي للشركة).
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
في) الزرو  االبتدائية  املحكلة   ضبط 

 4)6يا6ر)2222،)تحت رقم)2.
بلثابة مقتطف وبيان

االستاذ محلد السو�سي صدوق

125 P

شركة أكرو بارتوناغية
شركة ذات مسؤولية محدو 3

راسلالها : 122.222  رهم
املقر االآتلاعي : 118 شارع الحسن 
امول مكتب رقم 19، الطابق 2 حي 

الداجلة أكا 6ر
العام) الجلع  قرار  بلقت�سى 
13) يسلبر) في) املؤرخ  االستثيائي 
2221،)لشركة اكرو بارتوناغية تقرر)

ما 6لي):
من) (33 طبقا ملقتضيات الفصل)
شركة) مسير  قرر  االسا�سي  اليظام 
مسبقة) تصفية  بارتوناغية  اكرو 

للشركة.
محلد) القد6ري  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
مقر) في  التصفية  مقر  تثبيت 
االول،) الحسن  شارع  (118 الشركة)
2)حي الداجلة) 19،)طابق) مكتب رقم)

اكا 6ر.
كتابة) لدى  القانوني  اال6داع  تم 
باكا 6ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (،2222 6يا6ر) (7 6وم)

.127994
126 P

شركة إس إم �سي أنفستسمون
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

راسلالها : 122.222  رهم
مقرها االآتلاعي : س/أ شركة 

كا 6ري كون�سي رقم 1542 نوع E حي 
السالم أكا 6ر

العام) الجلع  قرار  بلقت�سى 
5) يسلبر) في) املؤرخ  االستثيائي 
�سي) إم  إس  لشركة  (،2219

أنفستسلون تقرر ما 6لي):

من) (33 طبقا ملقتضيات الفصل)

شركة) مسير  قرر  االسا�سي،) اليظام 

تصفية) أنفستسلون  �سي  إم  إس 

مسبقة للشركة.

اوليفر) بوسويل  السيد  تعيين 

روبيرت مصفي الشركة.

مقر) في  التصفية  مقر  تثبيت 

الشركة س/أ شركة كا 6ري كون�سي)

رقم)1542)نوع)E)حي السالم اكا 6ر.

كتابة) لدى  القانوني  اال6داع  تم 

باكا 6ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (،2221 27) يسلبر) 6وم)

.127833

127 P

شركة كومبلت ترونسبور

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

راسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : س/أ شركة  

كومبلت تورس رقم 22 علار3 اومليل 

شارع الحسن الثاني أكا 6ر

العام) الجلع  قرار  بلقت�سى 

5) يسلبر) في) املؤرخ  االستثيائي 

ترونسبور) كومبلت  لشركة  (،2219

تقرر ما 6لي):

من) (33 طبقا ملقتضيات الفصل)

شركة)) مسير  قرر  االسا�سي،) اليظام 

مسبقة) تصفية  ترونسبور  كومبلت 

للشركة.

سانشيز)) ليزلي  السيد3  تعيين 

مصفية الشركة.

مقر) في  التصفية  مقر  تثبيت 

الشركة س/أ شركة كومبلت تورس)

علار3 اومليل شارع الحسن) (22 رقم)

الثاني،)أكا 6ر.

كتابة) لدى  القانوني  اال6داع  تم 

باكا 6ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (،2221 27) يسلبر) 6وم)

.127831

128 P
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RIDOUANE HASSAINE
JOURNAL OUJDA REGION

SARL AU
AU(CAPITAL(DE 10.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : IMM(RAYANE
 N° 18 ANGLE(BD(ALLAL

 BEN ABDELLAH ET RUE IBN
KHALDOUNE OUJDA

R.C 32723
IF(N° 26133834

حل الشركة
بلقت�سى قرار الجلع العام الغير)
العا ي امليعقد بتاريخ)5)6يا6ر)2221 
الشريك) قرر  بوآد3  الشركة  بلقر 
 RIDOUANE لشركة) الوحيد 
 HASSAINE JOURNAL OUJDA

REGION)ما 6لي):
حل الشركة.

السيد) للشركة  مصفي  تعيين 
رضوان حسا6ن.

مقر التصفية هو املقر االآتلاعي)
ريان) علار3  بوآد3  الكائن  للشركة 
زاوية شارع عالل بن عبد) (18 الرقم)

هللا وزنقة ابن جلدون.
للشركة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ بوآد3  التجارية   باملحكلة 

 18)مارس)2221)تحت رقم)924.
129 P

STE PETRO FAR 1 شركة
SARL

محطة بتروم الحي الصياعي 
العصري طريق أكيول املسير3 1 تاز3

الرسم املنهي : 15222482
التعريف الجبائي : 52232832

التعريف الجبائي املوحد : 
222929291222297

السجل التجاري : 2321
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس) تم  بتاز3  (2221 أكتوبر) (18
املحدو ) املسؤولية  ذات  شركة 
املحضر) على  املوقعين  لألشخاص 
للشركة) األسا�سي  القانون  وعلى 

املذكور3 جصائصها كالتالي):

(: للشركة) القانونية  التسلية 
.STE PETRO FAR 1 SARL(شركة

للشركة  االآتلاعي  املوضوع 
 STATION SERVICE POUR  :
 VOITURES AUTOMOBILES

.(tenant une(
املقر االآتلاعي للشركة : محطة 
بتروم الحي الصياعي العصري طريق 

أكيول املسير3 1 تاز3.
الشركة  مد3  إن   : الشركة  مد3 

محد 3 في 99 سية.
 : للشركة  االآتلاعي  الرأسلال 
مقسم  1.222.222  رهم  في  محد  
إلى 12.222 حصة قيلة كل منها 122 

 رهم وتتوزع على الشكل التالي :
 و ش سلير  : 5272 حصة.

 و ش هشام  : 1439 حصة.
 و ش بشرى  : 722 حصة.
 و ش لطيفة  : 722 حصة.
 و ش اسية  : 722 حصة.

العلوي ربيعة  : 1131 حصة.
تسيير الشركة : إن الشركة مسير3 
السيد  و ش  طرف  من  ومدار3 

سلير.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
بتاز3) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2221 32) يسلبر) بتاريخ)

.2021/655
130 P

STE ALMA BROTHERS شركة
SARL

زنقة أحلد تهراست إقامة نسلة 
رقم 28 شقة رقم 18 تاز3
الرسم املنهي : 15222547

التعريف الجبائي : 51221235
التعريف الجبائي املوحد : 

222972224222222
السجل التجاري : 2331

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس) تم  بتاز3  (2221 2) يسلبر)
املحدو ) املسؤولية  ذات  شركة 
املحضر) على  املوقعين  لألشخاص 
للشركة) األسا�سي  القانون  وعلى 

املذكور3 جصائصها كالتالي):

(: للشركة) القانونية  التسلية 
 STE ALMA BROTHERS شركة)

.SARL
 : للشركة  االآتلاعي  املوضوع 
 IMMEUBLE, PROMOTEUR
 IMMOBILIER IMMEUBLES
 OU AUTRES OPERATION
 IMMOBILIERS )EFFECTUANT
 ACHAT ET VENTE D’( TRAVAUX
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

زنقة   : للشركة  االآتلاعي  املقر 
أحلد تهراست إقامة نسلة رقم 28 

شقة رقم 18 تاز3.
الشركة  مد3  إن   : الشركة  مد3 

محد 3 في 99 سية.
 : للشركة  االآتلاعي  الرأسلال 
مقسم  122.222  رهم  في  محد  
إلى 1.222 حصة قيلة كل منها 122 

 رهم وتتوزع على الشكل التالي :
حسن امللح  : 522 حصة.

محلد أمين امللح  : 522 حصة.
تسيير الشركة : إن الشركة مسير3 
ومدار3 من طرف السيد محلد أمين 

امللح.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
بتاز3) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (2 بتاريخ)

.2022/09
131 P

 STE ELMAATAOUI TRANS
EXPRESS
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 
22) يسلبر)2221)تم تأسيس شركة)
بشريك) محدو 3  مسؤولية  ذات 

وحيد في املواصفات التالية):
 STE ELMAATAOUI (: التسلية)

.TRANS EXPRESS SARL AU
نقل   : االآتلاعي  الهدف 

األشخاص لحساب الغير.
املقر االآتلاعي : حي الجد6د بلوك 

3 رقم 91 تيفلت.

تاريخ  من  سية   99  : املد3 

التأسيس.

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في 122.222  رهم مقسلة إلى 1222 

122  رهم  من  اآتلاعية  حصة 

للحصة االآتلاعية.

 1222 ا ريس  املعطاوي  السيد 

حصة اآتلاعية.

السيد  عين   : الشركة  يسير 

مع  للشركة  مسير  ا ريس  املعطاوي 

آليع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت)

6يا6ر) (12 بتاريخ) (1127 رقم) تحت 

.2222
للنسخ والبيان

الوكيل

132 P

STE B-GLOBAL TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

 22) يسلبر)2221)تم تأسيس شركة)

بشريك) محدو 3  مسؤولية  ذات 

وحيد في املواصفات التالية):

 STE B-GLOBAL (: التسلية)

.TRAVAUX SARL AU

أشغال   : االآتلاعي  الهدف 

تقد6م لألسواق   / البياء  أو  متيوعة 

الوطيية والدولية.

املقر االآتلاعي : حي األندلس رقم 

1115 تيفلت.

املد3 : 99 سية من تاريخ التأسيس.

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في 122.222  رهم مقسلة إلى 1222 

122  رهم  من  اآتلاعية  حصة 

للحصة االآتلاعية.

السيد بن اشريفة ا ريس 1222 

حصة اآتلاعية.

بن  السيد  عين   : الشركة  يسير 

مع  للشركة  مسير  ا ريس  اشريفة 

آليع الصالحيات.
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بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت)
تحت رقم)1125)بتاريخ)4)6يا6ر)2222.

للنسخ والبيان
الوكيل

133 P

 STE EQUIPEMENT KENZI
 BEK
SARL

الرأسلال : 122.222  رهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 بشريك وحيد
بتيفلت) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  (2221 نوفلبر) (32 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدو 3  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):
التسلية االآتلاعية):

 STE EQUIPEMENT KENZI
.BEK

في) التجار3  (: االآتلاعي) الهدف 
املحاسبة) وآالت  املكتبية  امالت 
لها) امللاثلة  األآهز3  من  وغيرها 

بالجللة والتقسيط.
وإصالح) صيانة  أعلال  مقاول 

املباني.
أشغال مختلفة والبياء.

شارع) (24 رقم) (: االآتلاعي) املقر 
الرشا ) حي  محلد  سيدي  األمير 

القرية سال.
املد3 االآتلاعية):)99)سية ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
حد ) (: االآتلاعي) الرأسلال 
 122.222 مبلغ) في  الشركة  رأسلال 
حصة) (1222 على) موزعة   رهم 
وزعت للحصة  122) رهم  فئة)  من 

)كلا 6لي):
السيد3 سومية بقالي)422)حصة.
السيد3 سليحة بقالي)322)حصة.

السيد أمين بقالي)322)حصة.
السية االآتلاعية):)تبدأ من فاتح)

6يا6ر إلى)31) يسلبر من كل سية.
السيد3) تعيين  تم  (: التسيير)
ملد3) للشركة  كلسير3  بقالي  سومية 

غير محدو 3.

تم إ6داع السجل التجاري بلكتب)

بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2221 32) يسلبر) بتاريخ)

.1318

134 P

 PANAFRICAN EVENTS

MAROC
SARL AU

استدراك جطإ وقع بالجريد3 
الرسلية

بالجريد3  وقع  جطإ  استدراك 

الرسلية عد  5299 بتاريخ 19 6يا6ر 

.2222

بدال من :

 PANAFRICAIN EVENTS

.MAROC

6قرأ):

 PANAFRICAN EVENTS

.MAROC

الباقي بدون تغيير.

135 P

EVENTILY
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2222 6يا6ر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  محدو 3 

وذلك تحت املعطيات التالية):

.EVENTILY SARL AU(:(التسلية

غرض الشركة  اجل املغرب):

تيظيم آليع أنواع املياسبات.

املقر):)املركب التجاري أنوال محل)
رقم)11)تلار3 املركز تلار3.

 99 :)حد ت مد3 الشركة بـ) املد3)

في) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء) سية 

السجل التجاري.
بلبلغ) حد   (: الشركة) رأسلال 

 1222 إلى) حصة مقسلة  (122.222

حصة بـ)122) رهم للواحد3 مكتتبة،)

محرر3 وموزعة كالتالي):

 1222 (: تييلاللي) و يع  السيد3 

حصة.

املجلوع):)1222)حصة.

التسيير):)تسيير وحيد للشركة من)

الحامل) تييلاللي  و يع  السيد  طرف 

 AD122232 رقم) الوطيية  للبطاقة 

ملد3 غير محدو 3.

اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 

باملحكلة) الشركة  ليظام  القانوني 

بتاريخ) وذلك  بتلار3   االبتدائية 

12)6يا6ر)2222)تحت رقم)7129.

سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)135229.
مقتطف قصد االشهار

136 P

AFRIQUE EXPERTEASE
االتفاق) تم  بلقت�سى عقد عرفي 

والترا�سي على ما 6لي):

 422 بيغالم) الحاج  السيد  باع 

نوفل) السيد  إلى  اآتلاعية  حصة 

العبا�سي.

ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدو 3 إلى شركة بشريك)

وحيد.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)222.

137 P

HOME JOB
االتفاق) تم  بلقت�سى عقد عرفي 

والترا�سي على ما 6لي):

الحسن) شارع  (378 املقر) نقل 

شارع) (2 إلى) الرباط  (2 شقة) الثاني 

إنابيه قطاع)11)حي الرياض الرباط.

»اإلنعاش) النشاط) زيا 3 

»التصد6ر) النشاط) وإزالة  العقاري»)

واالستيرا ».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

التجارية بالرباط.

138 P

 AG SOLUTIONS

 COURTAGES SUCCURSALE

MAROC
فتح فرع للشركة بلد6ية الرباط

انعقد) (2221 أكتوبر) (14 بتاريخ)

لشركة) العا ي  الغير  العام  الجلع 

 TRIUMPH WEB ASSURANCES«

مبسطة،) مساهلة  شركة  («SAS
مقرها) أورو،) (1222 رأسلالها)
إقامة) زنقة  ولفيس  (28 االآتلاعي)
حيث) فرنسا.) كان  (22422 راكامار)

تلت املصا قة على):

فتح فرع للشركة بلد6ية الرباط)

 AG SOLUTIONS إسم) تحت 

 COURTAGES SUCCURSALE

شقة) (32 علار3) عيوانها  (MAROC
زنقة موالي أحلد لوكيلي حسان) (8

الرباط.

تعين السيد عبد القا ر آسوس)

رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

شقة) (73 بعلار3) ساكن  (A728921

مد6را) حي الفتح ح ي م الرباط،) (15

للفرع.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 2222 6يا6ر) (5 التجارية بالرباط 6وم)

تحت رقم)121212.

139 P

BOL SUPERFOOD BAR
SARL AU

شركة محدو 3 املسؤولية

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلار3)

تلت صياغة) (،2222 6يا6ر) (12 6وم)

التأسي�سي لشركة محدو 3) القانون 

لها) وحيد،) بشريك  املسؤولية 

الخصائص التالية):

 BOL SUPERFOOD (: التسلية)

BAR

الهدف):)مطعم.
املقر االآتلاعي):)قطاع)1)رقم)229 
أمطاع) أوال   حي  ملوية  سهل  زنقة 

تلار3.
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من تاريخ) سية إبتداء) (99 (: املد3)

تأسيس الشركة.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في مبلغ)122.222) رهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإل ار3)

السيد3 ريم الزعيم.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

غا6ة)31) يسلبر.

وتسجيل) القانوني  اإل6داع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة)

6يا6ر) (12 بتاريخ) بتلار3،) اإلبتدائية 

2222)تحت رقم)7121.

140 P

CANDELY
شركة ذات مسؤولية محدو 3)

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالرباط بتاريخ)22) يسلبر)2221،)ثم)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدو 3)

الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.CANDELY(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو 3 بشريك وحيد.

عللية) (: االآتلاعي) املوضوع 

القهو3)؛

كريبيري)؛

متجر الحلويات)؛

صانع الشوكوالتة)؛

مقهى)؛

في) الوآبات  وتسويق  إعدا  

املحالت والسوبر ماركت أو للبيع في)

املنزل.

6وم) من  إبتداء) سية  (99 (: املد3)

التقييد في السجل التجاري.
املقر):)رقم)18)طابق أر�سي إقامة)

ماشاء)هللا)4)وفاق)-)بتلار3.

122.222) رهم) (: الرأسلال)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسلة 

122) رهم للحصة الواحد3.

فاطلة) السيد3  (: الحصص)

الزهراء)عريض)1222)حصة.

السيد3 فاطلة الزهراء) (: التسيير)
عريض)1222)حصة.

السيد3 فاطلة الزهراء) (: التسيير)
غير) ملد3  للشركة  كلسير3  عريض 

محدو 3 بشريك وحيد.
السجل التجاري رقم):)135241.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية.

للشركة) القانوني  اإل6داع  تم 
باملحكلة اإل ارية بتلار3.

141 P

NETHUB
ش.م.م.ش.و

 153773))س.ت()الرباط
بلقت�سى قرار مؤرخ في)2) يسلبر)
احريز مونية  السيد3  قررت  (2221 

ما 6لي):
الحصص) بيع  على  املصا قة 
تلت) التي  حصة() (122( االآتلاعية)

بينها وبين السيد علر لعري�سي.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
لشركة) املهام  محدو 3  شركة  من 
محدو 3 املهام ذات الشريك الوحيد.
للشركة) االآتلاعي  مقر  تحويل 
موالي) زنقة  (8 رقم) شقة  (32 (: من)
إلى) الرباط،) حسان،) لوكيلي  احلد 
مبارك) وزنقة  قبيبات  شارع  زاوية 

البكاي الرباط)؛
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

لدى)) القانوني  اإل6داع  تم 
بالرباط) التجارية  املحكلة 
تحت (2222 6يا6ر) (12  بتاريخ)

رقم)121333.
142 P

SOROBANINO
ش.م.م ذات شريك واحد

املقر االآتلاعي : رقم 125 زنقة 833 
تراست، انزكان 

حل الشركة
على إثر مداوالتها بتاريخ)7)سبتلبر)
غير) العامة  الجلعية  قررت  (2222
 SOROBANINO لشركة) العا 6ة 
مقرها) واحد  شريك  ذات  ش.م.م 

االآتلاعي رقم)125)زنقة)833)تراست)
التجاري) بالسجل  مسجلة  انزكان،)
تحت) بإنزكان  االبتدائية  باملحكلة 
ميخرطة) غير  الشركة  (،7323 رقم)
للضلان) الوطني  الصيدوق  لدى 

االآتلاعي،)ما 6لي):
حل الشركة بصفة مبكر3.

تعيين مصفي الشركة في شخص)
السيد ا ريس ميالل.

 125 رقم) التصفية  مقر  تحد6د 
زنقة)833)تراست،)انزكان.

تم اإل6داع القانوني بكتابة الضبط)
في) بإنزكان  االبتدائية   باملحكلة 

17) يسلبر)2221)تحت رقم)2291.
143 P

TERRE DE SAVEURS
SARL

شركة تيغ  ي سفوغ ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

في) املؤرخ  املحضر   بلقت�سى 
بإنزكان واملسجل) (2221 نوفلبر) (19
بإنزكان) (2221 نوفلبر) (24 بتاريخ)
ش.م.م) سفوغ») »تيغ  ي  لشركة)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
تلت) (TERRE DE SAVEURS SARL

املصا قة على ما 6لي):
تغيير املقر االآتلاعي):)

املقر) إلى  االآتلاعي  املقر  تغيير 
الفرعي املتواآد بالعيوان التالي):

علار3) اشيكلي،) الحسين  شارع 
ميلوز3،)املحل)1)و2)حي فونتي،)أكا 6ر.

6ونس) السيد  عين  (: التسيير)
ملد3) للشركة  كلسير  العابد6ن  زين 
في) الوكالة  إعطائه  مع  محدو 3  غير 
تتجد ) البرا   زكرياء) للسيد  التسيير 

كل سية.
التوقيع االآتلاعي):)اعتلا  توقيع)
السيد 6ونس زين العابد6ن في آليع)

العقو  والوثائق اإل ارية والبيكية.
تم اإل6داع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية   باملحكلة 

13) يسلبر)2221)تحت رقم)2529.
للخالصة والبيان

144 P

AMRETCO
SARL AU

 AU CAPITAL SOCIAL 
DE 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 15 AV(AL(ABTAL
APPT 4, AGDAL- RABAT

بلقت�سى العقد العرفي االستثيائي)
 2221 نوفلبر) (14 بتاريخ) امليعقد 
شركة محدو 3) (AMRETCO لشركة)
 املسؤولية ذات شريك واحد رأسلالها):)

12.222) رهم قرر ما 6لي):
الحل النهائي للشركة.

عبد الرحيم) (: ذمة املصفي) إبراء)
بوعدي.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
التجارية بالرباط بتاريخ)5)6يا6ر)2222 

تحت رقم)121271.
145 P

BAYOFS LOGISTICS
 SARL

بيوفس لوآيستيكس 
ش.م.م
تغيير

1)-)بلقت�سى الجلع الغير العا ي)
نوفلبر) (22 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
التجاري) النشاط  تغيير  تم  (2221
 BAYOFS LOGISTICS للشركة)

SARL)كلا 6لي):
مقاول نقل السلع.

لقانون) (2 البيد) تغيير  تم  وبذلك 
الشركة.

2)-)تم اإل6داع القانوني باملحكلة)
التجارية بالدار البيضاء)في)29) يسلبر)

2221)تحت رقم)822357.
من أآل الخالصة والبيان

املسير

146 P

STE ARJL
رقم السجل التجاري : 152913

تكوين شركة محدو 3 املسؤولية 
ذات الشريك الواحد

بتاريخ) مؤرخ  محضر   بلقت�سى 
23)أغسطس)2221)تم وضع القوانين)
األساسية لشركة محدو 3 املسؤولية)
املليزات) الواحد ذات  الشريك  ذات 

التالية):
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تجار3) األعلال متيوعة،) (: الهدف)

مستلزمات املكاتب،)أعلال التيظيف)

والبستية.

املقر):)علار3 رقم)32)شقة رقم)8 

شارع موالي أحلد الوكيلي،)حسان،)

الرباط.

بلا) املال  رأس  حد   (: املال) رأس 

قدره)122.222) رهم.))

غير) ملد3  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدو 3 من طرف):)البقالي آوا .)

اإل6داع القانوني):)تم بكتابة الضبط)

بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكلة 

29) يسلبر)2221)تحت رقم)122999.

147 P

STE DRISA
SARL

رقم السجل التجاري : 157245

تكوين شركة محدو 3 املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2221 نوفلبر) (11 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدو 3)

املسؤولية ذات الشريك الواحد ذات)

املليزات التالية):

الهدف):)

)تاآر) التجليل) مستحضرات 

املستحضرات()بالتفصيل)؛

استيرا  وتصد6ر)؛

تاآر.

املقر):)علار3 رقم)32)شقة رقم)8 

شارع موالي أحلد الوكيلي،)حسان،)

الرباط.

بلا) املال  رأس  حد   (: املال) رأس 

قدره)52.222) رهم.))

غير) ملد3  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدو 3 من طرف):)

ابيس نجول فيرا ماكي)؛

نعلة عبد اإلله سعيد.)

اإل6داع القانوني):)تم بكتابة الضبط)

بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكلة 

5)6يا6ر)2222)تحت رقم)121221. 

148 P

 STE S G M IMPORT 

 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رأسلالها : 122.222  رهم

املقر االآتلاعي : رقم 1214، شارع 

زكور3، املسير3 1، تلار3

رقم السجل التجاري : 135259

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1 

3)6يا6ر)2222)تم تأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدو 3 ذات الخصائص)

التالية):

.S G M IMPORT SARL(:(التسلية

االستيرا ) (: الشركة) نشاط 

والتصد6ر،)املياقصة.

 املقر االآتلاعي):)علار3 رقم)1214،)

شارع زكور3،)املسير3)1،)تلار3.

لقد تم تحد6د) (: رأسلال الشركة)

522.222) رهم) رأسلال الشركة في)

حصة اآتلاعية) (1222 مقسلة إلى)

موزعة) 122) رهم  الواحد3) قيلة 

كالتالي):

السيد عدنان تغدوتي)522)حصة)

اآتلاعية)؛

حصة) (522 تغدوتي) ا م  السيد 

اآتلاعية.

تعيين) تم  لقد  (: الشركة) تسيير 

السيد عدنان تغدوتي وا م تغدوتي.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

باستثياء) سية  كل  من  31) يسلبر 

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السية 

التقييد في السجل التجاري.

لقد تم تحد6د مد3 الشركة في)99 

سية.

لدى)) القانوني  ( اإل6داع) تم  (- (2

كتابة))الضبط))باملحكلة))االبتدائية)

تحت)) (2222 6يا6ر) (12 بتاريخ) بتلار3 

رقم السجل التجاري))135259.
للنشر واإلعالن

149 P

GAIA DISTRIBUTION
SARL

CAPITAL(SOCIAL : 15.000 DHS
RC : 359933

الحل املسبق للشركة
وفقا ملحضر الجلع العام امليعقد)
بتاريخ)12)أكتوبر)2221،)تقرر ما 6لي):

 GAIA للشركة) املسبق  الحل 
.DISTRIBUTION SARL

السيد3) للشركة  املصفية  تعيين 
لبنى زا6خ.

مكان التصفية):)39)شارع لال6اقوت،)
الدار) (،12 شقة) الخامس،) الطابق 

البيضاء.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)في)13) يسلبر)

2221)تحت رقم)824225.
150 P

SOUIRI DESIGNS
شركة محدو 3 املسؤولية بشريك 

واحد
رأسلالها : 12.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 59، شارع 
الزرقطوني، إقامة الزهور، طابق 9، 

شقة 22، الدار البيضاء
س.ت الدار البيضاء رقم : 282257

تصفية نهائية
الواحد) الشريك  بلوآب محضر 
املؤرخ) (SOUIRI DESIGNS لشركة)
22) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2221،)تقرر ما 6لي):
حسابات) على  املصا قة  (- (1

التصفية.
التصفية) إآراءات  إغالق  (- (2
وآو  الشخصية) والتحقق من إنهاء)

املعيوية للشركة.
الشركة) بأرشيف  االحتفاظ  (- (3
موطن) عيد  القانونية  املد3  جالل 

الشريك الواحد.
تم اإل6داع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكلة التجارية بالدار البيضاء)
6وم)3)6يا6ر)2222)تحت رقم)822942.

عن املستخلص والبيانات
الشريك الواحد

151 P

NEW PASTA
شركة محدو 3 املسؤولية
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 59، شارع 
الزرقطوني، إقامة الورو ، طابق 9، 

شقة 22، الدار البيضاء
س.ت الدار البيضاء رقم : 322185

تخفيض رأسلال
العام) املجلس  محضر  بلوآب 
الغير العا ي املؤرخ 6وم فاتح  يسلبر)
 NEW شركة) شركاء) قرر  (،2221

PASTA)ش.م.م على ما 6لي):
من) الرأسلال  تخفيض  (- (1
22.722) رهم) إلى) 122.222) رهم 
 عن طريق التسد6د اليقدي للشريك):)
لجليع) السيد محلد أمين الغراري،)

مساهلته في رأسلال الشركة.
من) و7) (2 تغيير البيد6ن رقم) (- (2

القانون األسا�سي.
تم اإل6داع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكلة التجارية بالدار البيضاء)
6وم)3)6يا6ر)2222)تحت رقم)822943.

عن املستخلص والبيانات
الشريك الواحد

152 P

 CHAMA AGRICOLE
MAROC

شركة محدو 3 املسؤولية بشريك 
واحد

رأسلالها : 522.222  رهم
مقرها االآتلاعي : املركب الصياعي 
غ.ف.ت.ص.م اوال  صالح، تجزئة 
رقم 112، بوسكور3، الدار البيضاء
س.ت الدار البيضاء رقم : 353971

تصفية نهائية
الواحد) الشريك  محضر  بلوآب 
 CHAMA AGRICOLE لشركة)
MAROC)املؤرخ بالدار البيضاء)بتاريخ)

28) يسلبر)2221،)تقرر ما 6لي):
حسابات) على  املصا قة  (- (1

التصفية.
التصفية) إآراءات  إغالق  (- (2
وآو  الشخصية) والتحقق من إنهاء)

املعيوية للشركة.
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الشركة) بأرشيف  االحتفاظ  (- (3
موطن) عيد  القانونية  املد3  جالل 

الشريك الواحد.
تم اإل6داع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكلة التجارية بالدار البيضاء)
6وم)3)6يا6ر)2222)تحت رقم)822944.

عن املستخلص والبيانات
الشريك الواحد

153 P

 STE LES TERRASSES DE LA
ROCADE
SARL AU

حل شركة 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2221 31) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)
ذات) الشركة  حل  عن  اإلعالن  تم 

املواصفات التالية):
 STE LES TERRASSES DE LA

.ROCADE SARL AU
(،2 رقم) محل  (: االآتلاعي) املقر 
أ،) ار) علار3  م.س3) الرحلة  هد6ة 

بوعز3،)الدار البيضاء.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدو 3 بالشريك الواحد.

الرأسلال):)122.222) رهم.
العالي) عبد  السيد  (: التسيير)
الحامل للبطاقة الوطيية رقم) غالم،)

M94929)عين محال للشركة.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
 827994 تحت رقم) (2222 6يا6ر) (12

تعد6ل رقم)1152.
154 P

HARTIK BUILDING
SARL

تعد6ل شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)بتاريخ)28) يسلبر)2221)تم)
اإلعالن عن تعد6الت متعلقة بشركة)
(،HARTIK BUILDING SARL
مقرها) 522.222) رهم،) رأسلالها)
االآتلاعي):)75)شارع)11)6يا6ر،)الطابق)

األول الشقة)129،)الدار البيضاء):

تم بيع مجلوع حصص) (: األسهم)

الحامل) تيكيتار،) حلز3  السيد 

 BK521293 رقم) الوطيية  للبطاقة 

لفائد3 السيد معا  الحريري،)الحامل)

.BK518421(للبطاقة الوطيية رقم

تسلية) تغيير  تم  (: التسلية)

 HARTIK BUILDING من) الشركة 

.HARIBUILD(إلى

تحيين اليظام األسا�سي.

التسيير):)أصبحت الشركة مسير3)

الحريري،) معا   السيد  طرف  من 

رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

بعد) محد 3  غير  ملد3  (BK518421

استقالة السيد حلز3 تيكيتار،)الحامل)

.BK521293(للبطاقة الوطيية رقم

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل6داع 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

 828252 تحت رقم) (2222 6يا6ر) (12

تعد6ل رقم)1182.

155 P

U-LINE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رأسلالها : 122.222  رهم

 مقرها االآتلاعي : بارك، شارع 

عبد املومن، رقم 15، الطابق الثاني، 

العلار3  ، املحلد6ة

تكوين شركة ذات مسؤولية محدو 3 
6ونيو) (2 في) مؤرخ  عقد  بلوآب 

األسا�سي) اليظام  وضع  تم  (2221

املحدو 3) املسؤولية  ذات  لشركة 

تتصف كالتالي):

.U-LINE(:(التسلية

الشكل):)ش.م.م.
رأسلالها):)122.222) رهم موزعة)

كلا 6لي):

 522 السيد3 حيان الكرمي مبلغ)

حصة)؛

السيد3 ابتسام شراض مبلغ)522 

حصة.

هذا هو إآلالي)1222)حصة.

شارع) بارك،) (: االآتلاعي) مقرها 
عبد املومن،)رقم)15،)الطابق الثاني،)

العلار3  ،)املحلد6ة.

الغرض):

أثاث) آليع  وبيع  وشراء) تسويق 

املكاتب وميتجات التجهيز لللساحات)

واملقاهي) والفيالت  والفيا ق  املهيية 

واملطاعم والوكاالت وغيرها)؛

املعدات) آليع  وتصد6ر  استيرا  

وامليتجات والخدمات املرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر لغرض الشركة)

أ ناه)؛

مهلات الدراسة والخدمة والتدريب)

لجليع) واملساعد3  والتركيب  والدعم 

أنواع الشركات العامة أو الخاصة،)في)

املغرب أو في الخارج)؛

التصور والتصليم)؛

مكتب الدراسة والهيدسة)؛

أعلال التطوير والبياء)؛

للشركة) 6جوز  عام،) وبشكل 

التجارية) املعامالت  آليع   إآراء)

امليقولة) أو  املالية  أو  الصياعية   أو 

مباشر) بشكل  املتعلقة  العقارية   أو 

أو غير مباشر بغرض الشركة املحد )

أعاله أو التي من املحتلل أن تسهل)

املغرب) في  التطوير  أو   التشغيل 

أو جارج املغرب.

6وم) من  تيطلق  سية  (99 (: املد3)

التأسيس.

التسيير):)U-LINE)تم تعيين السيد3)

حيان الكرمي والسيد3 ابتسام شراض)

مسيرات للشركة لفتر3 غير محدو 3.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 

6يا6ر وتنتهي في)31) يسلبر.

تم القيام باإل6داع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2221 6وليو) (15 بتاريخ) باملحلد6ة 

تحت رقم)1244.

املحكلة) لدى  مسجلة  الشركة 

االبتدائية باملحلد6ة بتاريخ)15)6وليو)

2221)تحت رقم)28583.

156 P

KCTC SARL

مكتب استشارات و راسات

شارع الحوز،)رقم)4،)الطائرات،)الرباط

الثابت):)33 23 74 2537

املحلول):)58 58 48 2222

ROOTS ACADEMY PRIVATE

SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (2221 أكتوبر) (29

ذات) املحدو 3  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 ROOTS ACADEMY (: التسلية)

.PRIVATE SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو 3.

15)شارع األبطال،) (: مقر الشركة)

شقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.

الهدف االآتلاعي):)آعلت الشركة)

إما) املغرب وجارآه  لها  اجل  هدفا 

لحسابها أو لحساب الغير أو باالشتراك):

مركز للغات والتكوين)؛

والرحالت) الفعاليات  تيظيم 

الثقافية.

رأسلال الشركة):)122.222) رهم)

مكون من)1222)حصة من فئة)122 

مقسلة) الواحد3  للحصة   رهم 

كالتالي):

 522 6وسف) البري�سي  السيد 

حصة)؛

السيد املهدي بيصري)522)حصة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيس الشركة.

6وسف) البري�سي  السيد  (: املسير)

والسيد املهدي بيصري.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 

6يا6ر إلى)31) يسلبر.

تم اإل6داع القانوني):)تم باملحكلة)

التجارية بالرباط 6وم)12)6يا6ر)2222 

تحت رقم)157141.

157 P
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 UNION TECHNIQUE 

DE BATIMENT
SARL

استثيائي) عام  آلع  بلقت�سى 

 2221 28) يسلبر) الرباط) في  حرر 

 UNION شركة) شركاء) قرر 

 TECHNIQUE DE BATIMENT

SARL))ما 6لي):

الطابق) (: االآتلاعي) املقر  تحويل 
زنقة) (94 علار3) (5 رقم) شقة  االول 
نابولي حي املحيط الرباط إلى)))سكتور)

(،3 شقة) (12 علار3) (،29 تجزئة) (12
زنقة الخروب،)حي الرياض،)الرباط.)

القانون) من  (4 املا 3) تعد6ل 

األسا�سي للشركة.

تم اإل6داع القانون بكتابة الضبط)

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم)

121311)بتاريخ)12)6يا6ر)2222 .

158 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 OUED IDRA 
 SARL

تصحيح فصل من القانون األسا�سي
 OUED IDRA (: الشركة) تسلية 

.SARL
رأسلال الشركة):)3.222.222) رهم.

الشكل القانوني للشركة):)ش.م.م.
242)مكرر،) املقر االآتلاعي):)رقم)

حي) بوعبيد،) الرحيم  عبد  شارع 

االنبعاث،)سال.
رقم السجل التجاري):)1819.

التسيير):)السيد بوعزاوي الرحلاني)

والسيد علوي مراني الحسن.

تم تحيين) (2222 6يا6ر) (12 بتاريخ)

أآل) من  للشركة  األسا�سي  اليظام 
القانون) من  (2 فصل) تصحيح 

األسا�سي):

الرحلاني) بوعزاوي  السيد 

1.522.222) رهم)؛

الحسن) مراني  علوي  السيد 

1.522.222) رهم.
بلثابة مقتطف وبيان
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

R’HAMNA CARREAUX
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م ش.و
تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 

من) محدو 3  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد ش.ذ.م.م ش.و):

 R’HAMNA (: االآتلاعي) اللقب 

.CARREAUX SARL AU

الشريك واملساهم):

ب.و.ط) الغزواني،) رشيد  السيد 

A422222  1222 سهم.

املسير الوحيد):)رشيد الغزواني.

رأس املال):)122.222) رهم.

النشاط):

تسويق بالط السيراميك واألآهز3)

الصحية وملحقاتها)؛

موا  بياء)؛

أشغال مختلفة.

املد3):)99)سية.

52،)شارع ابراهيم) :)رقم) العيوان)

(،2 الطابق رقم) (52 علار3) الرو اني،)

املحيط،)الرباط.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)12)6يا6ر)2222 

تحت رقم السجل التجاري)157143.
للبيان
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STE MORADI OIL
شركة مورا ي ويل

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رأسلالها : 122.222  رهم

املقر االآتلاعي : الحاآب، محطة 

الخدمات، طريق فاس، حي شريشر3

السجل التجاري رقم 53423

تفويت للحصص االآتلاعية عن 
طريق الهبة

تغيير اليظام األسا�سي للشركة
بلقت�سى محضر الجلع العام غير)

العا ي للشركاء)بتاريخ)4)6يا6ر)2222 

 STE MORADI(«لشركة)»مورا ي ويل

OIL)تقرر ما 6لي):

تفويت)422)حصة اآتلاعية عن)

للسيد حليد مورا ي،) الهبة  طريق 

 A533212 رقم) ل.ب.ت.و  الحامل 

معدال) نزهة  اللة  السيد3  لصالح 

 D148232 رقم) ل.ب.ت.و  الحاملة 

السيد) اآتلاعية،) حصة  (322 ب)

ل.ب.ت.و) الحامل  مورا ي،) التهامي 
حصة) (52 ب) (D984119 رقم)

مورا ي،) مهدي  السيد  اآتلاعية،)

الحامل ل.ب.ت.و رقم)D824922)ب)

52)حصة اآتلاعية.

األسا�سي) اليظام  بيو   تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغييرات)

لظهير) (5.92 رقم) لقانون   )طبقا 

13)فبرا6ر)1997).

تم اإل6داع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكلة التجارية بلكياس بتاريخ)

ورقم) (124 تحت رقم) (2222 6يا6ر) (7

السجل التجاري)53423.
للخالصة والنشر
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ASPIRA INTERNATIONAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : علار3 32، 

شقة 8، زنقة موالي أحلد لوكيلي، 

حسان، الرباط

حل الشركة
بتاريخ) الجلاعي  القرار   بلوآب 

وضعت) والذي  (2221 أكتوبر) (31

نسخة ميه بكتابة الضبط باملحكلة)

التجارية بالرباط بتاريخ)12)6يا6ر)2222 

شركاء) قرر  (121312 رقم) تحت 

الشركة املذكور3 أعاله والتي رأسلالها)

االآتلاعي) ومقرها  122.222) رهم 
علار3)32،)شقة)8،)زنقة موالي أحلد)

لوكيلي،)حسان،)الرباط ما 6لي):

تاريخ) من  ابتداء) الشركة   حل 

31)أكتوبر)2221.

زاهير) السيد  عين  العام  الجلع 

للشركة طيلة مد3) بنشلة كلصفي 

التصفية املقيم ب):

إآراءات) كل  إلتلام  الباط 

الشركة وتحقيق املوآو ات وتسوية)

املطلوبات.

تم تحد6د مقر التصفية في علار3)32،)
زنقة موالي أحلد لوكيلي،) (،8 شقة)

حسان،)الرباط.

وآليع) املراسالت  آليع  وبالتالي 

الوثائق املتعلقة بالتصفية 6جب أن)

ترسل إلى العيوان املذكور أعاله.
بلثابة مقتطف وبيان

املسير
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FAST SERVICES
SARL

السجل التجاري 11227 سال

حل نهائي للشركة
 FAST SERVICES(قرر شركاء)شركة

محدو 3،) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) 122.222) رهلا،) رأسلالها)

 12 مجلوعة) (1545 (: االآتلاعي)

سال،) السالم،) حي  األر�سي،) الطابق 

العا ي) الغير  العام  الجلع  جالل 

بتاريخ) الشركة  بلقر  انعقد   الذي 

12)نوفلبر)2221):

1)-)تالو3 تقرير املصفي.

2)-)التصفية النهائية للشركة.

السيد) املصفي  ذمة  إبراء) (- (3

 FAST(محلد الحن�سي لحساب شركة

.SERVICES SARL

تم اإل6داع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكلة التجارية سال بتاريخ)3)6يا6ر)

2222)تحت رقم)38125.
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ECONTROL SOLUTION
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رأسلالها : 252.222  رهم

مقرها االآتلاعي : بإقامة وئام، زنقة 

العربي حكم، رقم 4، القبيبات، 

الرباط

سجل تجاري 79229 الرباط

توسيع النشاط التجاري للشركة
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 بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
امليعقد بتاريخ)11)نوفلبر)2221 

بلقر الشركة الكائن ب إقامة وئام،)
زنقة العربي حكم،)رقم)4)القبيبات،)

الرباط،)تلت املوافقة على):)توسيع)

النشاط التجاري للشركة.

استيرا  أ وات القياس.

الفني) التحكم  معدات  استيرا  

لللركبة.

من) (2 وتبعا لذلك تم تغيير البيد)

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 2222 6يا6ر) (5 التجارية للرباط 6وم)

تحت رقم)121232.
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 6وان األستاذ3 سار3 الرامي

موثقة

 115،)إقامة أنوال أوفيس،)الطابق الرابع،)

الرقم)11،)الدار البيضاء

الهاتف):)28 13 82 222

STE MEDIBO
ش.م.م

رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 84 شارع موالي 

ا ريس األول كالري الغونيسونس، 

رقم 18، الدار البيضاء

عرفي) هبة  عقد  بلقت�سى  (- (1

السيد) فوت  (2221 فبرا6ر) (5 بتاريخ)

6للكها) حصة  (222 ماآد) بقجاجي 

ألجيه) (MEDIBO SARL بشركة)

السيد بقجاجي نزار.

2)-)وبلقت�سى محضر الجلع العام)

تم) (2221 فبرا6ر) (4 االستثيائي بتاريخ)

إقرار ما 6لي):

املوافقة على عقد هبة الحصص)

.MEDIBO SARL(بشركة

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدو 3.

من) الشركة  تلثيل  على  التأكيد 

والسيد) بقجاجي  نزار  السيد  طرف 

بقجاجي باسم ناصوو.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  (- (3

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت) (2221 فبرا6ر) (18 في) البيضاء)

التجاري) بالسجل  (722237  رقم)

رقم)252471.
للنسخة واإلشار3

األستاذ3 سار3 الرامي
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 6وان األستاذ3 سار3 الرامي

موثقة

 115،)إقامة أنوال أوفيس،)الطابق الرابع،)

الرقم)11،)الدار البيضاء

الهاتف):)28 13 82 222

STE MEDIBO

ش.م.م

رأسلالها : 12.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 84 شارع موالي 

ا ريس األول كالري الغونيسونس، 

رقم 18، الدار البيضاء

1)-)بلقت�سى عقد هبة عرفي بتاريخ)

نزار) السيد  فوت  (2215 أكتوبر) (28

بقجاجي)522)حصة اآتلاعية 6للكها)

في شركة)MEDIBO SARL AU)لفائد3)

السيد ماآد بقجاجي ناسو.

2)-)بلقت�سى محضر الجلع العام)

 2215 أكتوبر) (28 بتاريخ) االستثيائي 

تم إقرار ما 6لي):

الحصص) تفويت  على  املوافقة 

االآتلاعية.

تعيين ملثل آجر للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدو 3.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  (- (3

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت) (2215 نوفلبر) (25 في) البيضاء)

التجاري) بالسجل  (589525  رقم)

رقم)252471.
للنسخة واإلشار3

األستاذ3 سار3 الرامي
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 6وان األستاذ3 سار3 الرامي

موثقة

 115،)إقامة أنوال أوفيس،)الطابق الرابع،)

الرقم)11،)الدار البيضاء

الهاتف):)28 13 82 222

STE MEDIBO
ش.م.م ش.و

رأسلالها : 12.222  رهم

مقرها االآتلاعي : الدار البيضاء، 

17 ساحة شارل نيكول، شقة 2، 

الطابق 7

بالدار) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1
البيضاء)بتاريخ)31)أكتوبر)2212)قرر)

الشريك الواحد ماآد بقجاجي تلد6د)

وتغيير) للشركة  االآتلاعي  الغرض 

الدار) (: املقر االآتلاعي للشركة من)
نيكول) شارل  ساحة  (17 البيضاء،)

شقة)2)الطابق)7)إلى):)84)شارع موالي)

كالري الغونيسونس،) األول،) ا ريس 
رقم)18،)الدار البيضاء.

تم تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  (- (2

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت) (2212 نوفلبر) (29 في) البيضاء)
التجاري) بالسجل  (512295  رقم)

رقم)252471.
للنسخة واإلشار3

األستاذ3 سار3 الرامي
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 6وان األستاذ3 سار3 الرامي

موثقة

 115،)إقامة أنوال أوفيس،)الطابق الرابع،)

الرقم)11،)الدار البيضاء

الهاتف):)28 13 82 222

STE MEDIBO
ش.م.م

رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 84 شارع موالي 

ا ريس األول كالري الغونيسونس، 
رقم 18، الدار البيضاء

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1 

7)ماي)2218)قرر السيد باسم بقجاجي)

ناسو والسيد نزار بقجاجي ما 6لي):

تلد6د الغرض االآتلاعي للشركة)

إلى االستيرا  وتوزيع األآهز3 الطبية..

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  (- (2
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت) (2218 6ونيو) (12 في) البيضاء)
التجاري) بالسجل  (228958  رقم)

رقم)252471.
للنسخة واإلشار3

األستاذ3 سار3 الرامي
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 6وان األستاذ3 سار3 الرامي

موثقة

 115،)إقامة أنوال أوفيس،)الطابق الرابع،)

الرقم)11،)الدار البيضاء

الهاتف):)28 13 82 222

STE MEDIBO
ش.م.م ش.و

رأسلالها : 12.222  رهم
مقرها االآتلاعي : الدار البيضاء، 
17 ساحة شارل نيكول، شقة 2، 

الطابق 7
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1 
تم تأسيس شركة) (2212 فبرا6ر) (14
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)

الواحد،)تتليز بالخصائص التالية):
التسلية):)STE MEDIBO)ش.م.م)

ش.و.
الغرض االآتلاعي):

االستيرا  والتصد6ر)؛
شراء،)بيع وتركيب األآهز3 الطبية)؛

لتشغيل) الالزمة  املعدات  توفير 
املستشفيات الخاصة)؛

املرتبطة) الخدمات  بكل  القيام 
التجارية،) املباشر3  غير  أو  املباشر3 
العقارية في إطار) الصياعية،) املالية،)

تحسين غرض الشركة.
البيضاء،) الدار  (: املقر االآتلاعي)
(،2 شقة) نيكول،) شارل  ساحة  (17

الطابق)7.
الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في مبلغ)12.222) رهم مقسم إلى)122 
حصة من قيلة)122) رهم للواحد3):

ماآد بقجاجي)12.222) رهم)؛
املجلوع)12.222) رهم.

للسيد3 هاآر الزبيدي) (: التسيير)
مسير3 للشركة ملد3 غير محدو 3.
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بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  (- (2

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت) (2212 مارس) (29 في) البيضاء)
التجاري) بالسجل  (592253  رقم)

رقم)252471.
للنسخة واإلشار3

األستاذ3 سار3 الرامي
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 6وان األستاذ3 سار3 الرامي

موثقة

 115،)إقامة أنوال أوفيس،)الطابق الرابع،)

الرقم)11،)الدار البيضاء

الهاتف):)28 13 82 222

STE MEDIBO
ش.م.م

رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 84 شارع موالي 

ا ريس األول، كالري الغونيسونس، 
رقم 18، الدار البيضاء

1)-)بلقت�سى عقد6ن هبة عرفيين)

بتاريخ)4)سبتلبر)2222)فوت بقجاجي)

باسم ناصو وبقجاجي نزار حصصهلا)

ألجيهلا) (MEDIBO SARL بشركة)

بقجاجي ماآد.

وبلقت�سى محضر آلع عام) (- (2

 2222 سبتلبر) (21 بتاريخ) استثيائي 

تلت):

املوافقة على عقو  الهبة للحصص)

.MEDIBO SARL(بشركة

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

شريك واحد.

تعيين السيد نزار بقجاجي والسيد)

وكللثلين) ناصو  باسم  بقجاجي 

للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  (- (3

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت) (2222 أكتوبر) (7 في) البيضاء)
التجاري) بالسجل  (748711  رقم)

رقم)252471.
للنسخة واإلشار3

األستاذ3 سار3 الرامي
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 6وان األستاذ3 سار3 الرامي
موثقة

 115،)إقامة أنوال أوفيس،)الطابق الرابع،)
الرقم)11،)الدار البيضاء
الهاتف):)28 13 82 222

STE MEDIBO
ش.م.م ش.و

رأسلالها : 12.222  رهم
مقرها االآتلاعي : 84 شارع موالي 
ا ريس األول، كالري الغونيسونس، 

رقم 18، الدار البيضاء
بالدار) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1
البيضاء)بتاريخ فاتح أغسطس)2214 
فوت السيد ماآد بقجاجي حصصه)
 MEDIBO بشركة) االآتلاعية 
بقجاجي،) نزار  السيد  لفائد3  (SARL
العام) الجلع  محضر  وبلقت�سى 

االستثيائي قرر الشريك الواحد):
املوافقة على تفويت الحصص).

رفع رأسلال الشركة إلى)122.222 
 رهم.

تعيين نزار بقجاجي كللثل وحيد)
للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  (- (2
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
2214)تحت) 2)أغسطس) في) البيضاء)
التجاري) بالسجل  (555122  رقم)

رقم)252471.
للنسخة واإلشار3

األستاذ3 سار3 الرامي
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TRANSPORT AMERDOUL
ش.م.م

رأسلالها االآتلاعي : 122.222  رهم
مقرها االآتلاعي : تصومعت تغرمت 

نقالن، ورزازات
االنحالل املسبق

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
قرر) (2221 13) يسلبر) امليعقد 6وم)

الجلع العام للشركة ما 6لي):
لشركة) املسبق  انحالل 
TRANSPORT AMERDOUL)ش.م.م)
تم) أعاله  واسعة  بكيفية  املسلا3 
قرار االنحالل املسبق للشركة وفتح)
تصفيتها ابتداء)من)13) يسلبر)2221.

مهلة اإل ار3 املسير3 وميحه) إنهاء)
اإلبراء)عن تسييره.

مع) مصفي  بصفة  تعيين 
الصالحيات الضرورية السيد لحسن)
اسلداي) بدوار  الساكن  باوسيس،)

اغرم نوكدال،)ورزازات.
اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 
االبتدائية) املحكلة  لدى  القانوني 
 2221 32) يسلبر) بتاريخ) بورزازات 

تحت رقم)1294.
ملخص قصد النشر

172 P

RELAXINE SECURITE
SARL AU

محضر الجلع العام االستثيائي 
بتاريخ فاتح  يسلبر 2221

تبعا للجلع العام االستثيائي) (- (1
 RELAXINE SECURITE لشركة)
فاتح) في  واحد  وبشريك  ش.ذ.م.م 
أفرزت) (2221 فاتح  يسلبر) بتاريخ 

القرارات التالية):
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
522.222) رهم ليرتفع من)522.222 
وذلك) 1.222.222) رهم  إلى)  رهم 

بإ ماج الحساب الجاري للشركاء.
2)-)تم اإل6داع القانوني لدى كتابة)
بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم)147)بتاريخ)12)6يا6ر)2222 

السجل التجاري رقم)31441.
173 P

STE JIHANE PERNOV
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 
بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(KHNACHA
 BAHHARA OULED AYAD SOUK

EL ARBAA
RC : 26501

حصص) بيع  عقد  بلقت�سى  (
اآتلاعية ومحضر آلع عام استثيائي)
واملسجل) (2221 15) يسلبر) بتاريخ)
بسوق أربعاء)بتاريخ)22) يسلبر)2221 

قرر ما 6لي):

بيع حصص اآتلاعية

باع السيد الخضر امليلو ي)1222 

 JIHANE PERNOV حصة في شركة)

 122 ش.ذ.م.م بشريك واحد بقيلة)

 رهم للحصة لفائد3 السيد الخضر)

الحسين.

التالية) التغييرات  تلت  وعليه 

بالقانون األسا�سي للشركة):

آدول رقم)2)و7):)املوار  ورأسلال

ور  للشركة مبلغ وقدره)122.222 

قسلة) (1222 إلى) مقسلة   رهم 

122) رهم للحصة) اآتلاعية بقيلة)

موزعة كالتالي):

السيد الخضر الحسين)122.222 

 رهم تلثل)1222)حصة اآتلاعية)؛

 1222 122.222) رهم) مجلوع)

حصة اآتلاعية.

السيد) وتسلية  تعيين  تقرر  كلا 

 GB49987 الخضر امليلو ي بطاقته)

مسير الوحيد للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
لسوق) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

أربعاء)الغرب بتاريخ)32) يسلبر)2221 

تحت رقم)2021/484.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(0537(90(29(78(GSM(:(0661(25(96(46

STE FLECHE GHARB TP
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 BEN SBAA RMEL ATAATE SOUK

EL ARBAA

RC : 27547

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

واملسجل) (2221 27) يسلبر)

 2222 6يا6ر) (3 بتاريخ) أربعاء) بسوق 

لشركة) األسا�سي  القانون  وضع 

 FLECHE محدو 3) مسؤولية  ذات 

GHARB TP)حيث تم ما 6لي):)تأسيس)

لشركة تحلل الخصائص التالية):
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.FLECHE GHARB TP(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو 3.
رأس املال):)حد  في)122.222) رهم)

اآتلاعية) حصة  (1222 إلى) مقسلة 

من فئة)122) رهم لفائد3):

 252 السيد3 شعيبات نا 6ة) (- (1

حصة)؛

 252 السيد شعيبات حيان) (- (2

حصة)؛

 252 مرا ) شعيبات  السيد  (- (3

حصة)؛

 252 السيد شعيبات 6ونس) (- (4

حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.

بن) أوال   :) وار  االآتلاعي) املقر 

السبع،)الرمل العتعات،)سوق أربعاء.

املد3):)99)سية.

شعيبات) السيد  عين  (: التسيير)

مسير) (GB82422 بطاقته) مرا ،)

للشركة.

التسجيل) مع  القانوني  اإل6داع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط)

أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكلة 

تحت) (2222 6يا6ر) (12 بتاريخ) الغرب 
و27547  الترتيبي  بالسجل  (12 رقم)

بالسجل التحليلي.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(0537(90(29(78(GSM(:(0661(25(96(46

 STE ABDELKRIM
BOULAMANE TRANS

 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

 ADRESSE : CITE(HIND(GROUPE

 BATHAEN(N°943 SOUK 

EL ARBAA

RC : 27551

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
بسوق) واملسجل  (2221 2) يسلبر)

 2221 9) يسلبر) بتاريخ) أربعاء)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
 ABDELKRIM محدو 3) مسؤولية 
حيث) (BOULAMANE TRANS
تحلل) لشركة  تأسيس  (: 6لي) ما  تم 

الخصائص التالية):
 ABDELKRIM (: التسلية)

.BOULAMANE TRANS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو 3.
رأس املال):)حد  في)122.222) رهم)
اآتلاعية) حصة  (1222 إلى) مقسلة 

من فئة)122) رهم لفائد3):
الكريم) عبد  بللجدوب  السيد 

522)حصة)؛
السيد آغومة محلد)522)حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.
هيد،) حي  (: االآتلاعي) املقر 
سوق) (،943 رقم) مجلوعة البطحاء)

أربعاء.
املد3):)99)سية.

بللجدوب) السيد  عين  (: التسيير)
والسيد آغومة محلد) الكريم  عبد 

مسير6ن للشركة.
التسجيل) مع  القانوني  اإل6داع 
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط)
أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكلة 
تحت) (2222 6يا6ر) (12 بتاريخ) الغرب 
و27551  الترتيبي  بالسجل  (18 رقم)

بالسجل التحليلي.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité
CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(0537(90(29(78(GSM(:(0661(25(96(46

STE KHADDAR PERLUXE
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
 ADRESSE : DOUAR(OULED
BOUAYAD(SOUK  EL(ARBAA

RC : 27553
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
واملسجل بسوق) (2221 17) يسلبر)
 2221 22) يسلبر) بتاريخ) أربعاء)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات

 KHADDAR محدو 3) مسؤولية  (

:)تأسيس) PERLUXE)حيث تم ما 6لي)

لشركة تحلل الخصائص التالية):

.KHADDAR PERLUXE(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو 3.
رأس املال):)حد  في)122.222) رهم)

اآتلاعية) حصة  (1222 إلى) مقسلة 

من فئة)122) رهم لفائد3):

السيد الفحيلية وانز3)522)حصة)؛

السيد الخضار حلز3)522)حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.

أوال ) :) وار  االآتلاعي) املقر 
بوعيا ،)سوق الثالثاء)الغرب،)سوق)

أربعاء.

املد3):)99)سية.

الفحيلية) السيد  عين  (: التسيير)

وانز3 والسيد الخضار حلز3 مسير6ن)

للشركة.

اإل6داع القانوني تم بكتابة الضبط)

أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكلة 

تحت) (2222 6يا6ر) (12 بتاريخ) الغرب 
و27553  الترتيبي  بالسجل  (19 رقم)

بالسجل التحليلي.

177 P

Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(0537(90(29(78(GSM(:(0661(25(96(46

STE MOBILSA
 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

بشريك واحد

 ADRESSE : MAGASIN(N°07

 AVENUE MOHAMED V SOUK 

EL ARBAA

RC : 27325

عام) آلع  محضر  بلقت�سى 

في) امليعقد  للشركة   استثيائي 
واملسجل بسوق) (2221 27) يسلبر)

32) يسلبر) بتاريخ) الغرب  األربعاء)

2221،)قرر ما 6لي):

ذات) لشركة  النهائي  التفكيك 
واحد) بشريك  محدو 3  مسؤولية 
MOBILSA)ش.ذ.م.م بشريك واحد،)
جد6جة) الغروش  السيد3  وتعيين 
تخويلها آليع) وتم  للشركة  مفككة 
كل) إنهاء) أآل  من  الصالحيات 

العلليات املتعلقة بالتفكيك.
اإل6داع القانوني تم بكتابة الضبط)
أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكلة 
بتاريخ) (2022/02 رقم) تحت   الغرب 

3)6يا6ر)2222.
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CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK AL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78
GSM(:(06.61.25.96.46

 STE AFRICAIN UNION
 EXPORT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد
 SIEGE(SOCIAL : DOUAR(OULED

BEN SBAA RMEL RHZAOUNA
SOUK EL ARBAA
RC(N° : 26019

عام) آلع  محضر  بلقت�سى 
فاتح) في  امليعقد  للشركة  استثيائي 
بسوق) واملسجل  (،2221  يسلبر)
االربعاء)الغرب بتاريخ)3)6يا6ر)2221،)

تقرر ما 6لي):
ذات) لشركة  النهائي  التفكيك 
وحيد،) بشريك  محدو 3  مسؤولية 
 STE AFRICAIN UNION EXPORT
وتعيين) وحيد،) بسريك  ش.ذ.م.م.) (،
السيد الفراح رشيد مفكك للشركة)
من) الصالحيات  آليع  تخويله  وتم 
املتعلقة) العلليات  كل  انهاء) أآل 

بالتفكيك.
بكتابة) تم  القانوني  اال6داع 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  الغرب،) االربعاء) بسوق 

2021/473)بتاريخ)2) يسلبر)2221.
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CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK AL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

 STE OSSOUD AL GHARB
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3
 SIEGE(SOCIAL : CITE(HIND

 GROUPE(AL(MASSIRA(N°353
SOUK EL ARBAA
RC(N° : 24811

عام) آلع  محضر  بلقت�سى 
في امليعقد  للشركة   استثيائي 
 31) يسلبر)2221،)واملسجل بسوق)
االربعاء)الغرب بتاريخ)3)6يا6ر)2222،)

تقرر ما 6لي):
ذات) لشركة  النهائي  التفكيك 
وحيد،) بشريك  محدو 3  مسؤولية 
(، (STE OSSOUD AL GHARB
الرمضان) السيد  وتعيين  ش.ذ.م.م.)
وتم) للشركة  مفكك  مفكك  حليد 
من) الصالحيات  آليع  تخويله 
املتعلقة) العلليات  كل  انهاء) أآل 

بالتفكيك.
بكتابة) تم  القانوني  اال6داع 
بسوق) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
االربعاء)الغرب،)تحت رقم)2022/03 

بتاريخ)7)6يا6ر)2222.
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CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK AL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

 STE  GRINICOL
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3
 SIEGE(SOCIAL : DOUAR
 REGRAGA SOUK TLET EL
GHARB  SOUL(EL(ARBAA

RC(N° : 26425
عام) آلع  محضر  بلقت�سى 
 32 في) امليعقد  للشركة  استثيائي 
بسوق) واملسجل  (،2221  يسلبر)
32) يسلبر) بتاريخ) الغرب  االربعاء)

2221،)تقرر ما 6لي):

ذات) لشركة  النهائي  التفكيك 

وحيد،) بشريك  محدو 3  مسؤولية 

STE GRINICOL)،)ش.ذ.م.م،)وتعيين)

السيد الكريني محلد مفكك للشركة)

من) الصالحيات  آليع  تخويله  وتم 

املتعلقة) العلليات  كل  انهاء) أآل 

بالتفكيك.

بكتابة) تم  القانوني  اال6داع 

بسوق) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

االربعاء)الغرب،)تحت رقم)2022/01 

بتاريخ)3)6يا6ر2222.

181 P

STE PERFOR MAROC

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3

راسلالها : 122.222  رهم

على اثر الجلع العام لشركة بتاريخ)

12)نونبر)2221)قرر الشركاء)ما 6لي):

الفسخ املسبق للشركة.

محلد) اغشوي  السيد  تعيين 

كلصف للشركة.

تحد6د مكان التصفية))في املقر)1 

أمام مسجد حلامة))ح ي م الرباط.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)122944 

بتاريخ)22) يسلبر)2221.

182 P

 STE FAYNASER

SARL AU

 SIEGE : N°421 HAY(SIDI(ALLA

EL BAHRAOUI

بلقت�سى محضر آلع العام))غير)

2222)لشركة) 6يا6ر) (4 العا ي بتاريخ)

فيياصر):

تم الحل املسبق لشركة فيياصر)

وتعيين السيد فريد ا ري�سي كلصفي)

بلقرها االآتلاعي رقم)421)حي البام)

سيدي عالل البحراوي.

تم اال6داع القانوني لدى املحكلة)

بتاريخ بالخليسات   االبتدائية 

 12)6يا6ر)2222،)تحت رقم)17.

183 P

 STE SDN
SARL AU

 SIEGE : HAY(DOHA 2 SIDI(ALLA

BAHRAOUI

بلقت�سى محضر آلع العام))غير)

العا ي بتاريخ)5)6يا6ر))2222)تم اقرار)

ما 6لي:

الراسلال االآتلاعي لشركة) رفع 

الى) 122.222) رهم  من) سدن 

1.222.222) رهم مقسم الى)12.222 

حصة اآتلاعية قيلتها)122) رهم.

تم اال6داع القانوني لدى املحكلة)

 12 بتاريخ) بالخليسات  االبتدائية 

6يا6ر)2222،)تحت رقم)18.
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 CENTRE ACADEMIQUE

 DE FORMAT ION

PROFESSIONNELLE PRIVE
SARL

CAPITAL : 260.000 DHS

 SIEGE : IMM 15 N°4 RUE

 AHMED SITOU BD MOHAMED

 V CASABLANCA

RC(N° : 224327

IF(N° : 40225330

استقالة وتعيين مد6ر آد6د

بلوآب قرارات الجلع العام غير)

21) يسلبر) بتاريخ) امليعقد  العا ي 

2221،)قرر شركاء)الشركة ما 6لي):

املد6ر) تعيين  املد6ر،) استقالة 

الجد6د والصالحيات املليوحة.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

التجارية للدارالبيضاء)بتاريخ)3)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)822952.

185 P

 AGENCE MARITIME

 AFRICAINE DE

L›ATLANTIQUE

AGEMAFRIC
SARL

CAPITAL : 500.000 DHS

RC(N° : 88187

IF(N° : 1032089

ICE(N°: 001542897000080

تلد6د الهدف االآتلاعي
بلوآب))قرارات الجلع العام غير)

13) يسلبر) بتاريخ) امليعقد  العا ي 

2221،)قرر شركاء)الشركة ما 6لي):

تلد6د الهدف االآتلاعي.

اليظام) من  (2 املا 3) تعد6ل 

االسا�سي.

تحد6ث اليظام االسا�سي.

أعطاء)الصالحيات.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)3)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)822883.

186 P

STE TAYSSIRGEST
SARL AU

CAPITAL : 100.00 DHS

 SIEGE : DERB(LAAFOU(RUE 83

N°9 CASABLANCA

RC(N° : 511447

IF(N° : 50374237

تغيير املقر االآتلاعي ونشاط 
الشركة

بلوآب قرارات الشريك الوحيد)

تقرر (،2221 14) يسلبر)  بتاريخ)

)ما 6لي):

تغيير املقر االآتلاعي،)تغيير نشاط)

االسا�سي) اليظام  تحيين  الشركة،)

للشركة وإعطاء)الصالحيات.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

التجارية للدارالبيضاء)بتاريخ)2)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)827527.

187 P
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STE POLYNOVA
 SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : 7 RUE(SEBTA

 RESIDENCE(RAMI 2EME(ETAGE

BUREAU(N°8 CASA

RC(N° : 476735

IF(N° : 47229678

ICE(N ° :  002631055000047

تلد6د الهدف االآتلاعي
الجلع) قرارات  بلوآب 

امليعقد) العا ي  غير  العام 
تقرر (،2221 12) يسلبر)  بتاريخ)

)ما 6لي):

تلد6د الهدف االآتلاعي.

اليظام) من  (2 املا 3) تعد6ل 

االسا�سي.

تحد6ث اليظام االسا�سي.

اعطاء)الصالحيات.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

التجارية للدارالبيضاء)بتاريخ)3)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)822882.

188 P

 STE EUROEXPORT

INTERNATIONAL
SARL AU

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تاسيس شركة) (،2222 6يا6ر) (12

بشريك) محدو 3  مسؤولية  ذات 

وحيد.

(: الشركة) اسم 

 STE EUROEXPORT

.INTERNATIONAL SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) موقعها 

مسؤولية محدو 3 بشريك وحيد.

موقعها التجاري):)45)شارع فرنسا)

الشقة رقم)8)أكدال الرباط.
راسلالها):)122.222) رهم.

من) الشركة  تسيير  (: مسيرها)

كامل) مع  بدر  شكيلي  السيد  طرف 

االسا�سي) للقانون  الصالحيات طبقا 

للشركة.

املد3):)حد ت املد3 في)99)سية.

نشاطها):)وسيط استيرا  وتصد6ر)

بالجللة.

بكتابة) القانوني  اال6داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (،2222 6يا6ر) (12 بتاريخ)

.121332

189 P

STE GROWTH AGENCY

SARL

رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : 12 مكرر زنقة 

لبيان رقم 3 املحيط الرباط

تاسيس شركة
بلقت�سى))عقد عرفي حرر بالرباط)

لشركة) االسا�سي  القانون  وضع  تم 

محدو 3 املسؤولية وذات املواصفات)

التالية):

التسلية شركة):)كراوت اآان�سي،)

ش.م.م.

زنقة) مكرر  (12 (: املقر االآتلاعي)

لبيان رقم)3)املحيط الرباط.

في) راسلال  حد   (: الراسلال)

 522 من) مكون  122.222) رهم 

حصة من فئة)122) رهم لكل حصة)

لفائد3):

السيد نزار بن سعيد))522)حصة.

السيد3 زينب املكوار)522)حصة.

الغرض):)تسيير التجاري والتسويق)

الرقمي.

املد3):)99)سية.

:)يسير الشركة السيد نزار) املسير)

بن سعيد والسيد3 زينب املكوار ملد3)

غير محدو 3.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222،)تحت الرقم السجل التجاري)

.157123

190 P

عقد التسير الحر
6وم) في  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط،) (2221 31) يسلبر)

االتفاق بالترا�سي بين الطرفين):
املغربي) الزواكي،) أمين  السيد 
الحامل لبطاقة التعريف) الجنسية،)
الوطيية رقم)A292251،)واملقيم بحي)
الرباط من) (38 رقم) (52 الرشا  زنقة)

آهة.
الحاملة) أفرين،) أميية  السيد3 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 
A714342،)والساكية بزنقة شاسور)
من) الرباط  العكاري  (17 الرقم) بار  

آهة أجرى.
لللحل) الحر  التسيير  عقد  ابرام 
االول) الطرف  بحوز3  التجاري 
واملقيد بالسجل التجاري تحت رقم)
بين) شارع  (4 املتواآد ب) (،124845
سية) ملد3  الرباط،) أكدال  الويدان 
ابتداء) وذلك  للتجد6د  قابلة  كاملة 
2222،)للطرف الثاني) من فاتح 6يا6ر)
فصول) مقتضيات  حسب  وذلك 

العقد املوثق بينهلا.
191 P

 STE MAJES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3
بشريك وحيد

راسلالها : 12.222  رهم
مقرها االآتلاعي : الدارالبيضاء 

283 شارع يعقوب ميصور الطابق 5 
الشقة رقم 37 

تغيير عيوان مقر االآتلاعي 
أمام) رسمي  عقد  بلقت�سى 
موثقة) بريطل  ملياء) االستاذ3 
سبتلبر) (28 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
املقر) عيوان  تغيير  تم  (،2221
االآتلاعي للشركة الى العيوان التالي):
283)شارع يعقوب) الدارالبيضاء) (

ميصور الطابق)5)الشقة رقم)37.
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)7)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)827223.
لال6داع والنشر

192 P

شركة دجيست ميديا
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2222 6يا6ر) (2
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
املحدو 3 بشريك وحيد ذات الخائص)

التالية):
التسلية):) آيست ميد6ا.

التجار3) (: االآتلاعي) الغرض 
تكيولوآيا) وحلول  الالكترونية 

املعلومات.
ا ار3 وسائل التواصل االآتلاعي)
وتطوير مختلف البرمجيات واالشهار)

االلكتروني.
املواقع) واستضافة  تصليم 
اتصال) انظلة  وتركيب  الالكترونية 

االنترنيت املختلفة.
املجال) في  االستثلارات  آليع 

التجاري والصياعي.
أي) وتشغيل  تبا ل  بيع  شراء،)
التجارية) العالمة  أو ترجيص  عللية 

لحساب الشركة.
املقر االآتلاعي):)252)شارع عابن)
تسيال) ـ) الصياعية) ميطقة  الهيتم،)

انزكان.
من) سية  (99 في) حد ت  (: املد3)

تاريخ تاسيس الشركة النهائي.
حد ) (: االآتلاعي) الراسلال 
122.222) رهم مقسلة) راسلال في)
الى)1222)حصة اآتلاعية من قيلة)

122) رهم لكل حصة.
 1222 (: أسامة) ازروال  السيد 
122) رهم لكل حصة) حصة بقيلة)

بلساهلة قدرها)122.222) رهم.
التسيير):))تم تعيين السيد ازروال)
اسامة مسير للشركة ملد3 غير محد 3.
الشركة ملزمة) (: بالنسبة للتوقيع)
للسيد) بتوقيع وحيد  بشكل صحيح 
إمكانية) في  الحق  مع  أسامة  أزروال 

تعيين ملثل له.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 
كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي  6يا6ر 

سية.
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)45.
193 P
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STE VERT CORP REST
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
تم) (،2221 23) يسلبر) بتاريخ)
ذات) لشركة  االسا�سي  اليظام  وضع 
وحيد،) بشريك  املحدو 3  املسؤولية 

ذات املليزات املبنية))فيلا 6لي):
.VERT CORP REST(:(التسلية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
مسؤولية محدو 3 بشريك وحيد.
الغا6ة من الشركة هي):)مطعم.

 52 الرو اني) ابراهيم  (52 (: املقر)
شقة رقم)2)املحيط الرباط.

سية) (99 حد ت مدتها في) (: املد3)
اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.

 122.222 (: االآتلاعي) راسلال 
 رهم)،)1222)حصة.

السيد محلد الصغيور:)122.222 
 رهم)1222)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإل ار3)
غير) ملد3  ( الصغيور) محلد  السيد 

محد 3.
ما بين فاتح) (: السية االآتلاعية)

6يا6ر الى متم  يسلبر.
لقد تم اال6داع القانوني باملحكلة)
رقم) تحت  بالرباط،) ( التجاري)

.152883
194 P

STE COSMHAIR
شركة ذات مسؤولية محدو 3

راسلالها : 122.222  رهم
مقرها : 117 االقامة الجلاعية، 
زنقة 82 رقم 28، سيدي معروف 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 273429

تفويت حصص اآتلاعية 
استقالة املسير 

وتغيير الشكل القانوني للشركة
الجلعية) محضر  بلقت�سى 
 العامة الغير العا 6ة امليعقد3 بتاريخ

 22) يسلبر)2221،)تقرر ما 6لي):

في) املللوكة  حصة  (492 تفويت)

الشركة من طرف السيد عبد الياصر)

بيعبو لفائد3 السيد انور بيجلون.

استقالة السيد عبد الياصر بيعبو)

من مهامه كلسير للشركة.

تعيين السيد انور بيجلون كلسير)

للشركة لفتر3 غير محد 3 مع تحد6د)

التوقيع))االآتلاعي.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

ذات) املسؤولية  محدو 3  شركة  الى 

الشريك الوحيد.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء)6وم)12)6يا6ر)

2222،)تحت رقم)827848.

باملحكلة) بالتعد6ل  التصريح  تم 

6يا6ر) (12 6وم) التجارية للدارالبيضاء)

2222،)تحت رقم)983.
قصد االعالن والنشر

195 P

STE ELGH BUILDING
SARL AU

وضع) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ذات) لشركة  االسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  محدو 3  مسؤولية 

بالخصائص التالية):

التسلية):)شركة الجش بويلدنغ،)

ش.م.م.ش.و.

مسؤولية) (: القانوني) الشكل 

محدو 3 ذات شريك الوحيد.

أشغال) (: االآتلاعي) الهدف 

مختلفة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املد3)

تسجيلها بالسجل التجاري.

املسير):)السيد الكداري بدر.

التوقيع):)السيد الكداري بدر.

122.222) رهم) (: الراسلال)

موزعة على الشكل التالي):)

حصة) (1222 بدر) الكداري 

اآتلاعية.

املجلوع):)1222)حصة اآتلاعية.
علار3) رقم  (: االآتلاعي) العيوان 
32)شقة)8)زنقة موالي احلد لوكيلي)

حسان الرباط.

من) تبتدئ  (: االآتلاعية) السية 
فاتح 6يا6ر وتنتهي في)31) يسلبر.

باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
بتاريخ (152551 بالرباط)  التجارية 

 13) يسلبر)2221.
196 P

AXELINK MAROC
SARL

تأسيس شركة
العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 
تحلل) والتي  25) يسلبر2218) في)

الخصائص التالية):
تكيولوآيا) (: اإلآتلاعي) الهدف 

املعلومات وتطويرالبرمجيات.
واإلستشارات والتدريب.

رأسلال الشركة):)1.222.222.22 
 رهم.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع) (129 (: اإلآتلاعي) املقر 
إبراهيم نخاي)22523)الدارالبيضاء.

التسيير):)السيد هشام مومن.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.238915
197 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

GRIMADIZ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
لشركة) (2221 6ونيو) (14 في) املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية) (GRIMADIZ
 47 مقرها اإلآتلاعي رقم) املحدو 3،)
مول) سليلان  سيدي  الصياعي  حي 

الكيفان قد تقرر):
122حصة عائد3 للسيد3) تم بيع)
نهال كريعي والسيد إلهام مرشان إلى)
والسيد3) محسن  الخدي�سي  السيد 

بيحلو ملياء.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (2 بتاريخ) بلكياس  التجارية 
تجاري) سجل  (77 رقم) تحت  (2222

رقم)51293.
198 P

AF TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

شريك وحيد 
رأسلالها : 122.222,22  رهم
املقر االآتلاعي: 35، زنقة 

بوجاريست، شقة رقم 31 املحيط، 
الرباط

التسيير) محضر  ملداولة  تبعا 
قرر) (2222 6يا6ر) (2 بتاريخ) امليعقد 

الشريك الوحيد ما 6لي:
من) نقدا  الشركة  رأسلال  رفع 
122.222) رهم إلى)522.222) رهم.)

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

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  6يا6ر2222,) (12 6وم)

.121328
بلثابة مقتطف وبيان

199 P

STE.INSTA NEGOCE
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2221 22) يسلبر) بتاريخ) ومسجل 
شركة محدو 3 املسؤولية) تم إنشاء)

والتي تحلل الخصائص التالية):
STE.INSTA NEGOCE(:(التسلية

.SARL
الهدف اإلآتلاعي):

تجار3 متعد  الخدمات.
مفاوض.

(: الشركة) رأسلال 
122.222.22 رهم.

زنقة) (54 (: اإلآتلاعي) املقر 
أكدال) (1 الشقة) رقم  تانسيفت 

الرباط.
مد3 الشركة):)99)سية ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.
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تم تعيين السيد ملعلم) (: التسيير)
مصطفى مسيرا للشركة.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
بالرباط)157233.

مقتطف وبيان

200 P

REMDEX
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد تم وضع) بتلار3،) (2222 6يا6ر) (3
تحلل) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):
.REMDEX SARL(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدو 3.

الهدف اإلآتلاعي):
تاآر قطع الغيار واإلكسسوارات)

الجد6د3 أو املستعللة لللركبات.
وتركيب) بيع  السيارات،) تزآيج 
الخلفية،) اليافذ3  األمامي،) الزآاج 
اليوافذ الجانبية،)لوح الربع الخلفي،)
عاكس بيع اإلطارات وإطارات املوازنة)

والتوازي.
اإللكترونية) التشخيصات 

وميكانيك وإصالح السيارات.
وأعلال) املتيوعة  البياء) أعلال 
الهيدسة) التيلية،) الصرف الصحي،)
الفوالذ املقاوم) األلومييوم،) املدنية،)

للصدأ،)السباكة الكهرباء،)الطالء.
بيع موا  البياء.

اإلستيرا  والتصد6ر.
التجار3.

122.222.22) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسلة 
122) رهم للحصة الواحد3 موزعة)

على الشكل التالي):
السيد الباهي عزيز)952)حصة.

 52 عي�سى) ا6ت  نزهة  السيد3 
حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

األولى تبتدى من تاريخ التسجيل.

املقر اإلآتلاعي):)تجزئة)24)هكتار)

سكتور)3)محل رقم)32)تلار3.

املسير):)السيد الباهي عزيز.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.135285

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 7184 رقم) تحت  بتلار3  اإلبتدائية 

بتاريخ)12)6يا6ر)2222.

201 P

CADEN
SARL AU

 3 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

وضع) تم  قد  بالرباط  ( (2222 6يا6ر)

تحلل) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):

.CADEN SARL AU(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) ذات  املحدو 3  املسؤولية 

وحيد.

الهدف اإلآتلاعي):

األعلال املتيوعة واإلنشاءات.

على) واإلشراف  وتطوير  إنجاز 

الشرب) مياه  شبكات  مشاريع  كافة 

واملساحات) والري  الصحي  والصرف 
والطرق) التشجير  وإعا 3  الخضراء)

واملسارات واألعلال الهيدسية وحفر)

امبار.

إنجاز كافة أعلال الحفر واألنابيب)

والكهرباء)والسباكة والجص والطالء)
والعزل) والرجام  واألملييوم  والبالط 

املائي.

وتشغيل) وتجهيز  وتطوير  إقتياء)

التي) أو  املبنية  العقارات  وبيع آليع 

ستبنى.

أآهز3) أ وات  وبيع  إصالح 

الكلبيوتر.

القابلة) الصغير3  لللعدات  مور  

املكتبية) واملوا   الد6كور  لإلستبدال 

وميتجات الطباعة واملطبوعات.

الكهربائية) األآهز3  أ وات 

واإللكترونية.

تقد6م الخدمات.

التظيف والبستية.

تجار3.
)رأس املال):)122.222.22)مقسلة)

122) رهم) 1222)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحد3 موزعة على الشكل)

التالي):

 1222 معروف) مصطفى  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

األولى تبتدى من تاريخ التسجيل.

رقم) ج  بلوك  (: اإلآتلاعي) املقر 

الطابق الثالث  6ور الحومر حي) (82

يعقوب امليصور الرباط.

)املسير):)السيد مصطفى معروف.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.15131

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)121314 

بتاريخ)12)6يا6ر)2222.

202 P

CHENDA
SARL

A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 

بشريك وحيد

مقرعا اإلآتلاعي  :بفاس قطعة 
رقم 44 شارع 11 6يا6ر العابد املريني 

سابقا
رأسلال اإلآتلاعي : 122.222 رهم

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

فاطلة) األستاذ3  تلقته  اإلستثيائي 

الزهراء)محلي موثقة بفاس بتاريخ)21 

الوحيد) الشريك  قرر  (2221 أكتوبر)

للشركة ذات مسؤولية محدو 3 تغيير)

الهدف األسا�سي للشركة.

 CHENDA SARL A املسلا3)

.ASSOCIE UNIQUE

حيث أصبحت الشركة تهدف إلى)

العرسان) مستلزمات  وإنشاء) إنتاج 

واملواليد الجد .

تركيب وتغليف صيا 6ق الهدا6ا.

التطريز) مالبس  أنواع  وكافة 

املعدات) وكذلك  للحلامات 

بأهداف) املتعلقة  واملستلزمات 

الشركة.

بكتابة)) القانوني  اإل6داع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

بالسجل) (2221 32) يسلبر) بتاريخ)

التجاري بفاس تحت رقم)8252.
)بلثابة مقتطف من  6وان

األستاطة فاطلة الزهراء)محلي

موثقة بفاس

203 P

STE. CHELLAH VOYAGES

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حرر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

الشرقاوي) وفاء) األستاذ3  بلكتب 

بتاريخ بتلار3  موثقة  (  الدقاقي)

 21) يسلبر)2221.

إلى) اكيو  فطيلة  السيد3  فوتت 

 12.222.22 بيبراهيم،) ر�سى  السيد 

 122 حصة إآتلاعية بقيلة قدرها)

تلثل) والتي  الواحد3  للحصة   رهم 

التي) اإلآتلاعية  الحصص  مجلوع 

املسلا3) الشركة  في  البائعة  تللكها 

(،CHELLAH VOYAGES شركة)

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) الوحيد،) الشريك  وذات 

مقيد3) 1.222.222.22) رهم 

بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم)

بالرباط) اإلآتلاعي  مقرها  (،42247

12)شارع موالي 6وسف.

تعيين السيد ر�سى بيبراهيم مسيرا)

للشركة ملد3 غير محدو 3.

لدى) (: القانوني) اإل6داع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 

 5)6يا6ر)2222)تحت رقم)124.

204 P
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MJ ISKAN 
SARL

العرفي العقد  تسجيل   تاريخ 
بالرباط بالخصائص) (2222 6يا6ر) (3  

التالية):
الهدف اإلآتلاعي):

مقاول عقاري.
122.222) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسلة 
122) رهم للحصة الواحد3 موزعة)

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيد آوا  العلراني)522)حصة.

 522 الداو ي) محسن  السيد 
حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي.

زنقة) (8 :32)شقة) املقر اإلآتلاعي)
موالي أحلد لوكيلي حسان الرباط.

التسيير):
)السيد آوا  العلراني.

)والسيد محسن الداو ي.
العلراني) آوا   السيد  (: التوقيع)

والسيد محسن الداو ي.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.157159
205 P

DISTMED
شركة محدو 3 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها اإلآتلاعي : 1 شارع الغوطة 
سيدي مومن إقامة اليسلين رقم ب 

192 الدارالبيضاء
تأسيس شركة

سجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
12) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)
2221،)حررالقانون األسا�سي لشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو 3 

الوحيد تحلل املواصفات التالية):
 DISTMED  SARL (: التسلية)

.A.U
الهدف):)هدف الشركة.
مقاول في نقل البضائع.

مقاول في األشغال املختلفة.

1)شارع الغوطة) (: املقر اإلآتلاعي)
سيدي مومن إقامة اليسلين رقم ب)

192)الدارالبيضاء.
املد3):)99)سية.

رأس املال اإلآتلاعي):)حد ))رأس)
122.222) رهم موزع) املال في مبلغ)
122) رهم) حصة بقيلة) (1222 على)
للحصة الواحد3 موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):
 1222 سلوى) راشد  السيد3 

حصة.
قبل) من  الشركة  تدار  (: اإل ار3)
راشد) السيد3  الوحيد3  املسير3 

سلوى.
من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

31) يسلبر.
إلنشاء) (5% تقتطع) (: الحصص)
ويخصص) القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
التجاري) بالسجل  اإل6داع  تم 
22) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)
ومقيد) (825429 رقم) تحت  (2221
رقم) تحت  التحليلي  بالسجل 

.522521
206 P 

 STE. PHARMACIE EL
MJAARA

شركة محدو 3 املسؤولية للشريك 
الوحيد

العرفي) العقد  شروط  حسب 
تم تأسيس) (،2221 2) يسلبر) بتاريخ)
محدو 3) لشركة  األسا�سي  اليظام 
وذلك) الوحيد  للشريك  املسؤولية 

حسب املليزات التالية):
 PHARMACIE EL (: التسلية)

.MJAARA
الشكل القانوني):)شركة محدو 3)

املسؤولية للشريك الوحيد.
مركز عين  ريج) (: املقر اإلآتلاعي)
آلاعة ملجاعر3  ائر3 الوحد3 علالة)

وزان.
الغرض والغا6ة):

صيدلية.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املد3)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

رأس املال الخاص):)122.222.22 
حصة) (1222 على) مقسلة   رهم 
لكل) 122) رهم  فئة) من  إآتلاعية 

حصة في حوز3 الشريك الوحيد.
السيد إسلاعيل الدبابي الحامل)
عد ) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

GJ32341  1222)حصة.
من) ابتداء) (: اإلآتلاعية) السية 
فاتح 6يا6ر إلى)31) يسلبر من كل سية.
املد6رية):)السيد إسلاعيل الدبابي)

ملد3 غير محدو 3.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
6يا6ر) (12 بتاريخ) وزان  اإلبتدائية 

.2222
رقم السجل التجاري)1883.

207 P

MOKRIM TRAVEL
ش.ذ.م.م 

ذات شريك وحيد
تعد6ل النشاط اإلآتلاعي

RC : 55781
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقييطر3 6وم)29) يسلبر)2221)تم)

تحد6د ما 6لي تبعا لللحضر.
تعد6ل النشاط اإلآتلاعي ليصبح)

نقل املستخدمين واليقل املدر�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
اإلبتدائية) باملحكلة  الضبط 
 2222 6يا6ر) (12 بتاريخ) بالقييطر3 

تحت رقم)89938.
للضبط والنشر

208 P

STE. TRAVCOUVERT
ش.ذ.م.م
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2221 29) يسلبر) بالقييطر3 بتاريخ)
 TRAVCOUVERT تم تأسيس شركة)

ش.ذ.م.م.
املقر اإلآتلاعي):)متجر رقم)1)بقعة)
مهد6ة) طريق  حدا 3  تجزئة  (158

القييطر3.

الهدف اإلآتلاعي):

األشغال املختلفة وأشغال البياء.

العلليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهلة في تيلية الشركة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

التسيير):)أسيد إلى):

)السيد بعيا  عبد الحق.

)والسيد بعيا  عبد الواحد.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 

6يا6ر إلى)31) يسلبر من كل سية.
مبلغ) في  حد   املال  رأس 

إلى) مقسلة  122.222.22) رهم 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1222

وتوزيعها) اكتتابها  سد   للواحد3 

كالتالي):

 522 الحق) عبد  بعيا   السيد 

حصة.

 522 الواحد) عبد  بعيا   السيد 

حصة.

اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 

اإلبتدائية) املحكلة  لدى  القانوني 
التجاري) بالسجل  وقيد  بالقييطر3 

بتاريخ) (23715 بالقييطر3 تحت رقم)

12)6يا6ر)2222.

 209 P

STE. XELOCA
ش.ذ.م.م

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2222 6يا6ر) (2 بتاريخ) بالقييطر3 

تأسيس شركة)XELOCA)ش.ذ.م.م.

املقر اإلآتلاعي):)القييطر3)2)أ)22،)

شارع حسن الثاني،)إقامة الحسن)2،)

مكتب رقم)44)الطابق السا س.

)الهدف اإلآتلاعي):

مركز االتصال.

العلليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهلة في تيلية الشركة.
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من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

السيد) إلى  أسيد  (: التسيير)

تاآلوعتي الغالي.

مبلغ) في  حد   (: املال) رأس 

إلى) مقسلة  122.222.22) رهم 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1222

وتوزيعها) اكتتابها  سد   للواحد3 

كالتالي):

السيد3 بنيحيى مريم)422)حصة.

 322 الغالي) تاآلوعتي  السيد 

حصة.

 322 حلز3) تاآلوعتي  السيد 

حصة.

اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 

اإلبتدائية) املحكلة  لدى  القانوني 

التجاري) بالسجل  وقيد  بالقييطر3 

بتاريخ) (23721 بالقييطر3 تحت رقم)

12)6يا6ر)2222.

210 P

STE. TAHA MENUISERIE

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

RC :59505

افتتاح فرع الشركة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) (2222 6يا6ر) (3 6وم) بالقييطر3 

تحد6د ما 6لي تبعا لللحضر):

العيوان) في  للشركة  فرع  افتتاح 

األر�سي) الطابق  (2 رقم) متجر  التالي 

اليانس  رانا) تجزئة  (31-32 بقعة)

القييطر3.

اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 

اإلبتدائية) املحكلة  لدى  القانوني 

التجاري) بالسجل  وقيد  بالقييطر3 

 2222 6يا6ر) (12 بتاريخ) بالقييطر3 

تحت رقم)89972.
من أآل املستخرج واإلشار3

211 P

GUIAZE AB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

بشريك وحيد
رأسلالها : 122.222.22  رهم

املقر اإلآتلاعي : 15، زنقة سبو، 
مكتب رقم 2، الطابق الخامس مركز 

املعامالت الشوب القييطر3
تأسيس شركة 

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقييطر3 تم وضع القانون األسا�سي)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 GUIAZE AB TRANS (: التسلية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 3 بشريك وحيد.
سبو،) زنقة  (،15 اإلآتاعي:) املقر 
مكتب رقم)2،)الطابق الخامس مركز)

املعامالت الشوب القييطر3.
موضوع الشركة):)

املقاولة في نقل البضائع.
رأس مال الشركة):)حد  رأس مال)
122.222.22) رهم) الشركة في مبلغ)
إآتلاعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 
محرر3) للواحد3  122) رهم  بقيلة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 1222 السيد عبد املجيد الكياز)

حصة.
املد3):)99)سية.

عبد) السيد  إلى  أسيد  التسيير:)
املجيد الكياز.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة اإلبتدائية بالقييطر3 تحت)

رقم)23729)بتاريخ)12)6يا6ر)2222.
212 P

ECH FOUAD TRANS
SARL AU

بلقت�سى العقد العرفي املحرر في)
تم) (2222 6يا6ر) (13 القييطر3 بتاريخ)
االتفاق على القانون األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):

ECH FOUAD TRANS(:(التسلية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 3 مساهم واحد.

الغرض):

مقاول اليقل الشخ�سي.

مقاول نقل البضائع.

مقاول اليقل املدر�سي.

املركز اإلآتلاعي):)48)شارع أبو بكر)

 2 الصد6ق إقامة إ6لان مكتب رقم)

القييطر3.

122.222.22) رهم) (: الرأسلال)

حصة إآتلاعية) (1222 مقسلة إلى)

للحصة) 122.22) رهم  بقيلة)

الواحد3.

السية اإلآتلاعية):)من فاتح 6يا6ر)

إلى)31) يسلبر من كل سية.

اإلحتياط القانوني) (% (5 (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسير)

السيد) محدو 3  غير  وملد3  الشركة 

فؤا  الشرقي.

تم تسجيل الشركة في املحكلة) (

اإلبتدائية بالقييطر3 بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)23777.

213 P

TRANS WHK
SARL AU

بلقت�سى العقد العرفي املحرر في)

2222،)تم) 6يا6ر) (13 القييطر3 بتاريخ)

االتفاق على القانون األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):

.TRANS WHK(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مساهم) ذات  املحدو 3  املسؤولية 

واحد.

الغرض):)مقاول اليقل الشخ�سي)؛

مقاول نقل البضائع)؛

مقاول اليقل املدر�سي.

أبو) شارع  (48 (: االآتلاعي) املركز 

 -  2 بكر الصد6ق إقامة إ6لان مكتب)

القييطر3.

مئة ألف  رهم) (522 (: الرأسلال)

حصة اآتلاعية) (5222 مقسلة إلى)

بقيلة)122) رهم للحصة الواحد3.

السية االآتلاعية):)من فاتح 6يا6ر)

إلى)31) يسلبر من كل سية.

االحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

الشركة وملد3 غير محدو 3):

حسياء)واحيد.

املحكلة) في  الشركة  تسجيل  تم 

6يا6ر) (12 االبتدائية القييطر3 بتاريخ)

2222)تحت رقم)23779.

214 P

ELM BUSINESS INVEST-

MENT
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس الشركة) (،2221 ماي) (12

بشريك) املحدو 3  املسؤولية  ذات 

واحد والتي تتليز بلا 6لي):

 ELM (: االآتلاعية) التسلية 

BUSINESS INVESTMENT

الترويج) (: االآتلاعي) الهدف 

العقاري)؛

تقد6م الخدمة)؛

أعلال مختلفة.
22)زنقة اكللان) (: املقر االآتلاعي)

أكدال) (22 رقم) شقة  علي  سيدي 

الرباط.
رأسلال الشركة):)122.222)مكون)

6وسف) السيد  حصة  (1222 من)

املحجوب)1222)حصة.

املد3):)99)سية.

التسيير):)السيد 6وسف املحجوب)

مسير للشركة ملد3 غير محدو 3.

السية االآتلاعية):)من فاتح 6يا6ر)

إلى)31) يسلبر.
رقم السجل التجاري)152329.

باملكتب) القانوني  اإل6داع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) لالستثلار  الجهوي 

.2221

215 P
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MA . UN
SARL

امليعقد) العام  الجلع  بلقت�سى 
تقرر) (،2221 نوفلبر) (22 بتاريخ)

:(MA . UN SARL(تأسيس

علار3 زنقة) (32 (: املقر االآتلاعي)

موالي أحلد الوكيلي حسان الرباط.
رأس مال الشركة):)12.222.

املالبس) تجار3  (: الشركة) نشاك 

واإلكسسوارات واألزياء)واألحذ6ة)؛

التصد6ر واالستيرا  لجليع أنواع)

املالبس)؛

تقد6م جدمات متيوعة)؛

التجار3 اإللكترونية.

أمين) محلد  السيد  (: املسير3)

التعريف) لبطاقة  الحامل  بيغد3،)

.N397824(الوطيية رقم

حصة ميقسلة) (122 (: الحصص)

52)حصة لفائد3 السيد) إلى قسلين)

لفائد3) حصة  ( (52 و) بيغد3  أمين 

الحاملة) مريم،) ماعون  السيد3 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.J522242

القانوني) اإل6داع  تم  وقد 

تحت) بالرباط  التجارية  باملحكلة 

152391بتاريخ)2) يسلبر)2221.

216 P

 MEGALOPOL CENTER

PRIVE
SARL

رأسلالها):)122.222) رهم
املقر االآتلاعي):)علار3)1)زنقة)

الصوير3 شقة)3)الطابق االول بطانة)

سال

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بعض) تغيير  تم  (،2221 32) يسلبر)

على) ليصبح  الشركة  جصائص 

الشكل التالي):

(: االآتلاعية) الحصص  تفويت 

فوتت السيد3 حيا3 ابراهيمي آليع)

 522 حصصها االآتلاعي وامللثلة في)

حصة لسيد عبد الرحلان ابراهيمي.

122.222) رهم) رأسلال الشركة)

وزعة كالتالي):

حصة) (522 السيد سهيل شاكر)

بقيلة)122) رهم للحصة.

ابراهيمي) الرحلان  عبد  السيد 

522)حصة بقيلة)122) رهم للحصة.

استقالت السيد3 حيا3 ابراهيمي)

من مهلت تسيير الشركة.

من) (14 و) (7  -  2 الفصول) تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإل6داع  تم 

بسال) االبتدائية  لللحكلة  التجاري 

رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (12 بتاريخ)

.38124

217 P

STE PEPINIERE RAISS
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القييطر3،)قد تم) (2221 19) يسلبر)

وضع القانون األسا�سي لشركة تحلل)

الخصائص التالية):

 STE PEPINIERE (: التسلية)

.RAISS SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو 3 ذو شريك واحد.

التسيير) (: االآتلاعي) الهدف 

واإلستغالل الفالحي)؛

اإلستيرا  والتصد6ر)؛

التجار3 العامة.
122.222) رهم) (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسلة 

122) رهم للحصة الواحد3 مقسلة)

كلا 6لي):

 1222 الرايس) اليبي  عبد  السيد 

حصة.

من تاريخ) سية إبتداء) (99 (: املد3)

التأسيس.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلآتلاعي):)زنقة)222)رقم)2 

الخبازات املد6ية القييطر3.

اليبي) عبد  السيد  (: التسيير)

الرايس.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

القييطر3 بتاريخ)28)6يا6ر)2221)تحت)

رقم)23213.

218 P

LINOUZ
SARL AU

الشركة الوحيد3

للجلع) األول  املحضر  بلقت�سى 

العام االستثيائي املؤرخ في)32)نوفلبر)

البيضاء) بالدار  واملسجل  (2221

بتاريخ)2) يسلبر)2221)تحت املراآع)

التالية):

 QCE( :( 47769( -

-  OR( :( 44962/2021 

.RE(:(202100491011497

العام) للجلع  الثاني  واملحضر 

نوفلبر) (32 في) املؤرخ  االستثيائي 

البيضاء) بالدار  واملسجل  (2221

بتاريخ)2) يسلبر)2221)تحت املراآع)

التالية):

 QCE( :( 47600( -

-  OR( :( 44767/2021 

.RE(:(202100489301497

قررت الشريكة الوحيد3 السيد3)

اللوز لييا لشركة)»لييوز»)شركة ذات)

الشريكة) ذات  املحدو 3  املسؤولية 

522.222) رهم،) الوحيد3 رأسلالها)

البيضاء،) الدار  (: االآتلاعي) مقرها 

اإلمام) وزنقة  املومن  عبد  زاوية 

املحل) الوازيس  إقامة  البوصيري 

الطابق) (214 الرقم) (1 التجاري)

الدار البيضاء) علالة  ائر3  السفلي 

أنفا مقاطعة املعاريف شارع فرانس)

فيل الدار البيضاء)التالي):

تحيين القانون األسا�سي املؤسس)

للشركة بإضافة التعد6الت القانونية)

الالزمة.

القانوني) اإل6داع  تم  وقد 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
 2221 6يا6ر) (3 بتاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم)822914.
219 P

STE MEHARIZE TRANS
SARL AU

السجل التجاري عد )39337
تأسيس شركة

2221)إنشاء) 9) يسلبر) تم بتاريخ)
شركة بالخصائص التالية):

 STE MEHARIZE (: التسلية)
.TRANS SARL AU

السالم) حي  ار  (: املقر االآتلاعي)
بلوك مد6ية الوحد3 العيون.

وتصد6ر) استيرا   (: النشاط)
والتجار3 العامة.

املد3):)99)سية من تاريخ التأسيس.
 122.222 (: الشركة) رأسلال 

 رهم.
عابد6ن) للسيد3  (: التسيير)

الياصيري.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع 
 2221 9) يسلبر) بتاريخ) االبتدائية 

تحت رقم)2022/3770.
220 P

M&J ENERGY
S.A

تعد6الت قانونية
االستثيائي) العام  الجلع  إثر  على 
 M&J( ENERGY شركة) ملساهمي 
رأسلالها) البالغ  االسم،) مجهولة 
مقرها) والكائن  12.222.222) رهم 
امليطقة الصياعية،) (،38 تجزئة) (: ب)

املر�سى العيون،)تقرر):
مبلغ) من  الشركة  رأسلال  رفع 
مبلغ) إلى  12.222.222) رهم 

382.415.222.22) رهم.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية)) باملحكلة  الضبط 
تحت) (2222 6يا6ر) (7 بالعيون بتاريخ)

رقم)55/2022.
221 P
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LA GENERALE DES COMPTES
SCIENCE CONSCIENCE INDEPENDANCE

FIDUCIAIRE

C’CUBE
SARL

تبعا للجلع العام الخارق للعا 3)
قرر) (،2221 نوفلبر) (15 امليعقد 6وم)
شركة) »سكيب»،) شركة) مساهلوا 
رأسلالها) املسؤولية،) محدو 3 
االآتلاعي) مقرها  52.222) رهم،)
بالدار البيضاء)121،)تجزئة سيدبا ،)
بالسجل) مسجلة  الد6اب،) عين 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

435299،)ما 6لي):
للشركة) االآتلاعي  املقر  تحويل 
عين) سيدبا ،) تجزئة  (،121 من) (:
إقامة،) إلى  البيضاء،) الدار  الد6اب،)
SKL)زنقة تا  ورج،)رقم)17،)الطابق)

السفلي،)الدار البيضاء.
القوانين) من  (4 البيد) تعد6ل 

األساسية للشركة.
األساسية) القوانين  تعد6ل 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية))) املحكلة  لدى  الضبط 
32) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2221)تحت رقم)822231.
222 P

LA GENERALE DES COMPTES
SCIENCE CONSCIENCE INDEPENDANCE

FIDUCIAIRE

AMSPEC MOROCCO
SARL

الزيا 3 في رأس املال من)322.222 
إلى)3.822.222

تبعا للجلع العام الخارق للعا 3)
أكتوبر) (25 6وم) امليعقد  للشركاء)
مروكو) أمسبيك  لشركة  (،2221
املسؤولية) محدو 3  شركة  ش.م.م،)
 (322.222( االآتلاعي) رأسلالها 
مقرها االآتلاعي باملحلد6ة،)  رهم،)
امليطقة الصياعية،)الجيوب الشرقي،)
ومسجلة) (،153 رقم) الطابق الثالث،)
تحت) لللحلد6ة  التجاري  بالسجل 
الشركة) شركاء) قرر  (،21897 رقم)

ما 6لي):

من) الشركة  رأسلال  في  الزيا 3 
322.222)إلى)3.822.222) رهم.

من) (7 البيد) و  (2 البيد) تغيير 
القوانين األساسية للشركة.

األساسية) القوانين  تعد6ل 
للشركة ومواءمتها مع القانون)19-21 

املؤرخ)29)أبريل)2219.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية))) املحكلة  لدى  الضبط 
28) يسلبر) في تاريخ) بالدار البيضاء)

2221)تحت رقم)2732.
223 P

MERAJE
SARL AU

رفع الرأسلال وتحويل املقر 
االآتلاعي للشركة

الجلع) من  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط) مسجل  عا ي  غير  العام 
قرر) (،2221 نوفلبر) (23 بتاريخ)
 MERAJE لشركة) الوحيد  الشريك 
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

محدو 3 لشريك وحيد ما 6لي):
مئة) من  الشركة  رأسلال  رفع 
مليون) إلى  )122.222() رهم  ألف)

)1.222.222() رهم.
للشركة) االآتلاعي  املقر  تحويل 
من)4،)الزنقة آبل تازكا،)الشقة رقم)

2،)أكدال الرباط.
الزنقة آبل) (،4 إلى) )عقد توطين()
الرباط) 2،)اكدال،) تازكا،)الشقة رقم)

)عقد كراء()؛)
تعد6ل القانون األسا�سي.

مكتب) في  القانوني  إ6داع  تم 
التجارية) الرباط  محكلة  تسجيل 
تحت رقم) (2221 32) يسلبر) بتاريخ)

.121225
223P مكرر

OPTICALIUM CENTRE
SARL AU

تأسيس الشركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط بتاريخ)29) يسلبر)2221،)تم)
وضع اليظام األسا�سي للشركة ذات)
املسؤولية املحدو 3 للشريك الوحيد.

 OPTICALIUM (: التسلية)
.CENTRE SARL AU

الزنقة آبل) (،4 (: املقر االآتلاعي)
تازكا،)الشقة رقم)2،)اكدال،)الرباط.

اجصائي) (: االآتلاعي) الهدف 
نظارات.

من) إبتداء) سية  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رأس املال):)إن رأسلال الشركة قد)
حد  في مبلغ)122.222) رهم مقسلة)
122) رهم) 1222)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحد3):
السعيدي) للسيد3  حصة  (1222

لطفي سنية.
السيد3 السعيدي لطفي) (: املسير)

سنية.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152921
مكتب) في  القانوني  إ6داع  تم 
التجارية) الرباط  محكلة  تسجيل 
تحت (2221 32) يسلبر)  بتاريخ)

رقم)121254.
224 P

STUDIO FOOD
SARL

L’H24 TASTY
تأسيس شركة  ذات مسؤولية 

محدو 3
بياء)على عقد عرفي أعلن القانون)
األسا�سي لشركة محدو 3 املسؤولية)

ذات املليزات التالية):
 STUDIO FOOD SARL (: االسم)

شركة ذات مسؤولية محدو 3.
املوضوع):

الجاهز3،) الوآبات  اعدا  
التوصيل املنزلي)؛

بيع املشروبات الغير كحولية)؛
استقبال وتيظيم الحفالت.

 22 رقم) متجر  (: االآتلاعي) املقر 
علار3)28)شارع بهت اكدال الرباط.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املد3)
التأسيس النهائي.

الرأسلال):)122.222) رهم مكون)
واحد3) كل  قيلة  حصة  (1.222 من)

منها)122) رهم.
السيد علر الكرواني)222)حصة.
السيد 6حيى بوعاصم)222)حصة.

 222 الشرقاوي) طارق  السيد 
حصة.

 222 امليصوري) وفاء) السيد3 
حصة.

وإ ارتها) الشركة  تسير  (: التسيير)
الكرواني) علر  السيد  تصرف  تحت 
والسيد 6حيى بوعاصم طبقا للقانون)
األسا�سي للشركة مع السلطة الكاملة)

وذلك ملد3 غير محدو 3.
السية االآتلاعية):)من فاتح 6يا6ر)

إلى)31) يسلبر.
القانوني) اإل6داع  أنجز  (: اإل6داع)
باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)32 
  يسلبر)2221)تحت السجل التجاري

رقم)152975.
225 P

SOCIETE QMO IMPORT
ش.م.م

رأسلال 6قدر ب)122.222) رهم
املقر االآتلاعي):)الطابق األول رقم)
84)زنقة)5)حي سيدي الها ي زواغة)

فاس
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2221 7) يسلبر) بتاريخ) بفاس 
للشركة) العامة  الجلعية  قررت 
 SOCIETE ذات املسؤولية املحدو 3)
QMO IMPORT)ذات رأسلال 6قدر)
6وآد) والذي  122.222) رهم  ب)
:)الطابق األول رقم) مقرها االآتلاعي)
5)حي سيدي الها ي زواغة) 84)زنقة)

فاس ما 6لي):
الحل املسبق للشركة)؛

بنشيوف) كريم  السيد  تعيين 
كلصف للشركة)؛

تعيين مقر الحل في العيوان التي)
حي) (5 زنقة) (84 رقم) االول  الطابق 

سيدي الها ي زواغة فاس.
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كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ)4)6يا6ر)2222)تحت رقم)38.

226 P

CIVIL EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدو 3

رأسلالها)122.222) رهم
رقم السجل التجاري):)132943

تفويت الحصص االآتلاعية

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تلت) (2221 نوفلبر) (15 في) امليعقد 

املصا قة على تفويت السيد مهدان)

6اسين جلس مئة حصة اآتلاعية)

لفائد3 السيد سعيد  او ي.

وبهذا 6صبح السيد سعيد  او ي)

الشريك الوحيد بألف))1222()حصة)

اآتلاعية.

وقد تم اإل6داع القانوني باملحكلة)

8) يسلبر) بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2221)تحت رقم)12955.
عن النسخة واليص

227 P

 STE EDNAS TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

RC(:(157145

شركة ذات مسؤولية محدو 3)

بشريك واحد

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبر) (29 االستثيائي املؤرخ بتاريخ)

2221)قرروا شركاء)للشركة ما 6لي):

الحالي) االآتلاعي  املقر  تغيير 

 3 من اقامة سليراميس علار3 رقم)

الشقة رقم)9)تجزئة سعيد حجي سال)

حي) (1 رقم) محل  التالي  العيوان  الى 

النهضة)II،)تلد6د رقم)247)الرباط.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر)) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2222
القانوني) اإل6داع  رقم  (157145

.121331

228 P

FONDS MAROC FORETS
SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 3.222.722 DH

 SIEGE(SOCIAL : RABAT,

 IMMEUBLE CDG PLACE

MOULAY EL HASSAN

RC(RABAT(:(73227

تغيير اإل ار3
بلقت�سى محضر الجلعية العامة)

بتاريخ)28)6ونيو)2221)تقرر ما 6لي):

استقالة السيد3 شا 6ة الجزولي)؛

تعيين السيد أمين هاشم.

وفقا لذلك،)6تألف مجلس اإل ار3)

على اليحو التالي):

السيد مصطفى لهبوبي)-)الرئي�سي)؛

السيد طارق  رويش)؛

السيد أمين هاشم.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت (2221 9) يسلبر)  بتاريخ)

رقم)11142.
للخالصة والبيان

املجلس اإل اري

229 P

DELICE BY A.N
SARL

ش.م.م

برأسلال):)122.222) رهم

تغيير تسلية شركة محدو 3 
املسؤولية بشريك وحيد

بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ)8)نوفلبر)

نوفلبر) (25 بتلار3) ومسجل  (2221

الشركة) تسلية  تغيير  تم  (،2221

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدو 3 

مع) (DELICE BY A.N (: إلى التسلية)

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تسجيل) تم  (: التجاري) السجل 

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة)

تحت تلار3  ملد6ية   االبتدائية 

رقم)2889.

مقتطف وبيان لإلشهار

230 P

 SOCIETE GUEDIRACON
IMMO

SARL AU
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH
SIEGE(SOCIAL : N° 7 LOT(TIRST(I 

 AV HASSAN II BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 بشريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
12)6يا6ر)2222))تأسست شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدو 3  املسؤولية 

وعياصرها كالتالي):
اسم) تحلل  الشركة  (: التسلية)
ش.م.م) (GUEDIRACON IMMO

بشريك وحيد.
الترويج) (: االآتلاعي) الغرض 

العقاري بجليع أنواعه.
 1 تجزئة) (7 رقم) (: املقر االآتلاعي)

شارع الحسن الثاني بيوكرى.
املد3):)99)سية.

في) حد   (: االآتلاعي) الرأسلال 
1.222.222) رهم مقسم إلى)12.222 
122) رهم) بقيلة) اآتلاعية  حصة 

للحصة الواحد3):
تخويل) تم  (: واإلمضاء) التسيير 
محلد) السيد  إلى  واإلمضاء) التسيير 
بصالحيات) وحيد  كلسير  كد6ر3 
واسعة وتوقيع ميفر  باسم الشركة.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  وقد 
 الضبط لدى هيئة املحكلة االبتدائية
بتاريخ) (48-2222 بانزكان تحت رقم)

12)6يا6ر)2222.
231 P

EASYCOM CENTER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3
وذات شريك وحيد

رأسلالها : 122.222  رهم
مقرها االآتلاعي : تجزئة وال  مطاع 

سكتور 1 رقم 412 تلار3
حل شركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

9) يسلبر) االستثيائي امليعقد بتاريخ)

الوحيد لشركة) الشريك  قرر  (2221

 EASYCOM CENTER PRIVE SARL

AU)ش.م.م ش.و ما 6لي):

 EASYCOM CENTER(حل شركة

PRIVE SARL AU)ش.م.م ش.و ابتداء)

من تاريخ)9) يسلبر)2221.

تعيين السيد3 لال مليكة ا  حلا )

ستباشر) والتي  للشركة  كلصفية 

مهامها طبقا لليظام األسا�سي للشركة)

ابتداء)من هذا اليوم.

تحد6د مقر التصفية في العيوان)

: تجزئة وال  مطاع سكتور 1  التالي)
رقم 412 تلار3.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

15) يسلبر) االبتدائية بتلار3 بتاريخ)

السجل) (7219 رقم) تحت  (2221

التجاري رقم)127421.

232 P

CHOAIB GESTION
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3

وذات شريك وحيد

6قدر رأسلالها بـ : 122.222  رهم

املقر االآتلاعي : محل 6قع بـ 1525 

شارع طارق ابن زيا  حي املغرب 

العربي تلار3

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

 27 في) مسجل  (2221 22) يسلبر)  

شركة) تأسيس  تم  (2221  يسلبر)

تحلل الخصائص التالية):

 CHOAIB GESTION (: التسلية)

التجارية) بالعالمة  (SARL AU

.BEANERY

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) وذات  محدو 3  مسؤولية 

.SARL AU(وحيد

الهدف االآتلاعي):)

مقهى.

الوآبات الخفيفة والسريعة.

ملون الطعام.
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 رأس املال):)122.222) رهم مقسلة
122) رهم) 1222)حصة من فئة) إلى)

للحصة.
من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.
6يا6ر) فاتح  من  (: املالية) السية 
31) يسلبر من كل سية ما عدا) إلى)
السية األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى)31) يسلبر.
ب) 6قع  محل  (: االآتلاعي) املقر 
1525)شارع طارق ابن زيا  حي املغرب)

العربي)-)تلار3.
التسيير):)السيد بوشعيب الصوفي)

ملد3 غير محدو 3.
توزيع األرباح):)من األرباح الصافية)
تؤجذ)%5)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي 6وزع بين الشركاء.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) بتلار3  االبتدائية 
رقم) التجاري  السجل  تحت  (2222

.135279
233 P

 BASSARIAT RAHATE AL
AINE

SARL AU
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
 2222 6يا6ر) (3 املسجل بتلار3 بتاريخ)
قرر الشريك الوحيد السيد شلوان)
رقم) الوطيية  للبطاقة  حامل  رشيد 
نظاراتي) لنشاط  واملزاول  (C237213
 BASSARIAT لشركة) بالتقسيط 
ذات) شركة  (RAHATE AL AINE
الشريك) وذات  محدو 3  مسؤولية 
122.222) رهم) رأسلالها) الوحيد 
تجزئة) (2227 (: االآتلاعي) مقرها 
 2 رقم) محل  (R3 عراك) الويفاق 

الويفاق تلار3.
املقتضيات التالية):

لشركة) االآتلاعي  املقر  تحويل 
 BASSARIAT RAHATE AL AINE
رياض) تجزئة  (: القد6م) العيوان  من 
 329 رقم) (1 رقم) قطاع  مطاع  وال  
 2227 (: الجد6د) العيوان  إلى  تلار3 
تجزئة الويفاق عراك)R3)محل رقم)2 

الويفاق تلار3.

 مالءمة اليظام األسا�سي للتعد6الت

املذكور3.

سلطة اإل6داع واالشهار.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 7178 رقم) تحت  بتلار3  االبتدائية 

بتاريخ)12)6يا6ر)2222.

234 P

MALANCA
SARL AU

رأسلالها 122.222  رهم

 املقر االآتلاعي : تجزئة املنزه

رقم 22 تلار3

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 6يا6ر) (3  

تحلل اسم)»مالنكا»))ش.ذ.م.م ش.و)

تتوفر على املليزات التالية):

املقر االآتلاعي): تجزئة املنزه رقم 

22 تلار3.

الهدف االآتلاعي):)

مقاول أشغال مختلفة أو البياء.

مقاول في أعلال الد6كور وزجرفة)

الشقق.

التجار3.

مد3 االستلرار):)99)سية.

122.222) رهم) (: املال) رأس 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

 رهم موزع كلا 6لي):

عيان) الزهراء) فاطلة  السيد3 

1222)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد3 فاطلة)

ملد3) للشركة  كلسير3  عيان  الزهراء)

غير محدو 3.

من) تبتدئ  (: االآتلاعية) السية 

فاتح 6يا6ر وتنتهي في)31) يسلبر.

لتكوين) بعد اقتطاع)%5) (: األرباح)

6وزع) القانوني،) االحتياط  صيدوق 

الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

السجل) تحت  بتلار3  االبتدائية 

التجاري رقم)135277.

235 P

STE AHO
RC : 509639

تعيين مسير6ن للشركة
للشركة) العرفي  العقد  بلقت�سى 

بتاريخ)28) يسلبر)2221)تقرر ما 6لي):

تعيين مسير6ن للشركة.

على إثر بيع األسهم تم تعيين كل)

والسيد) اتخيا  موحيد  السيد  من 

اتخيا) الحسن  والسيد  اتخيا  محلد 

كلسير6ن للشركة.

 تم اإل6داع القانوني باملحكلة التجارية

بالدار البيضاء)بتاريخ)12)6يا6ر)2222 

تحت رقم)827852.

236 P

STE SPECTRA PROD
SARL AU

رقم السجل التجاري : 157249

تكوين شركة محدو 3 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  (2221 7) يسلبر) بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدو 3)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املليزات التالية):

الهدف):)

اإلنتاج السنيلائي.

 التصليم السلعي البصري والتواصل

الرقمي.

مقاول أعلال أو تشييد متيوعة.

املقر):)علار3 رقم)32)شقة رقم)8 

حسان) الوكيلي  أحلد  موالي  شارع 

الرباط.
بلا) املال  رأس  حد   (: املال) رأس 

قدره)122.222) رهم.

غير) ملد3  الشركة  تدار  (: التسيير)
لراري) السيد  طرف  من  محدو 3 

اسامة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم)) تحت  (2222 6يا6ر) (5 بتاريخ)

.121223

237  P

STE MILI LAB
SARL

رقم السجل التجاري : 157247
تكوين شركة محدو 3 املسؤولية

بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع) تم  (2222 6يا6ر) (25 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدو 3)

املسؤولية ذات املليزات التالية):
الهدف):)

إ ار3 األعلال.
تصنيع وتسويق ميتجات التجليل)

وامليظفات واملكلالت الغذائية.
املقر):)علار3 رقم)32)شقة رقم)8 
حسان) الوكيلي  أحلد  موالي  شارع 

الرباط.
بلا) املال  رأس  حد   (: املال) رأس 

قدره)12.222) رهم.
غير) ملد3  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدو 3 من طرف):
سار3 بيعلي.

هاآر ميدان.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم)) تحت  (2222 6يا6ر) (5 بتاريخ)

.121222
238  P

 COOPERATIVE DE
 STOCKAGE DES CORPS
GRAS BRUT AU MAROC 

- COSTOMA -
 SOCIETE ANONYME A CAPITAL
 ET A PERSONNEL VARIABLE AU

CAPITAL(INITIAL(DE 5400 DH
 CASABLANCA -  : املقر االآتلاعي

2 RUE(D’AZROU
السجل التجاري عد )17437

اإل اري) املجلس  بلوآب محضر 
تم) (2221 أكتوبر) (2 بتاريخ) امليعقد 

اتخاذ القرارات التالية):
إعالن وفا3 السيد محلد لحبابي.

سلير  ري�سي) السيد  استقالة 
 الو غيري من مهامه كلتصرف وكرئيس

املجلس اإل اري.
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 COOPTATION( تعيين مسير6ن)
.(DE DEUX ADMINISTRATEURS

لعروي) براهيم  السيد  تعيين 
والسيد) اإل اري  لللجلس  كرئيس 

جليل لحبابي كلد6ر عام للشركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2221 14) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))824313.
عن النسخة واليص

املسير

239  P

 PHYSIO PERFORMANCE
CENTER

 شركة ذات مسؤولية محدو 3
ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 92.222  رهم
 COMPTEXE : املقر االآتلاعي

 SPORTIF PERE JEGO BD OMAR
 AL KHYAM COURS DES

SPORTS CASABLANCA
السجل التجاري عد )519799

تأسيس شركة محدو 3 املسؤولية)
ذات الشريك

بلقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ)
بالدار البيضاء)في)12)6ونيو)2221)تم)
املسؤولية) محدو 3  شركة  تأسيس 
الخصائص) ذات شريك وحيد ذات 

التالية):
 PHYSIO (: التسلية)

.PERFORMANCE CENTER
تأسيس شركة) (: الشكل القانوني)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو 3 

الوحيد.
ألنشطة) استغالل  (: الغرض)

جاصة بالصحة.
 COMPTEXE (: االآتلاعي) املقر 
 SPORTIF PERE JEGO BD OMAR
 AL KHYAM COURS DES

.SPORTS CASABLANCA
املد3):)99)سية.

92.222) رهم موزع) (: الرأسلال)
على اليحو التالي):

السيد رزق هللا أحلد)922)سهم.

السية االآتلاعية):)من فاتح 6يا6ر)
إلى)31) يسلبر.

السيد رزق هللا أحلد) (: التسيير)
مسير وحيد.

بكتابة) تم  القانوني  اإل6داع 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2221 أكتوبر) (21 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)797117.
240 P

LA SOCIETE ORIENT. COM
SARL

AU CAPITAL SOCIAL 
DE 1.000.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : A(CASABLANCA
 AVENUE(DES(FAR 7éme ETAGE

N° 119
بد6وان) توثيقية  عقو   بلوآب 
األستاذ احسان موثق بالدار البيضاء)

تم ما 6لي):
9.222)حصة) هبة حق االنتفاع لـ)
اآتلاعية التي 6للكها السيد العراقي)
لفائد3 زوآته منى) بالشركة  فيصل 

حجالي.
حصة) (9.222 لـ) الرقبة  هبة حق 
اآتلاعية التي 6للكها السيد العراقي)

فيصل بالشركة كالتالي):
3222)حصة) السيد3 منى حجالي)

من حق الرقبة.
حصة) (1422 العراقي) نيل  السيد 

من حق الرقبة.
 2322 العراقي) 6اسلين  السيد3 

حصة من حق الرقبة.
 2322 العراقي) صوفيا  السيد3 

حصة من حق الرقبة.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

فيصل) العراقي  السيد  تعيين 
كلسير للشركة ملد3 غير محدو 3.

األسا�سي) القانون  صياغة  إعا 3 
للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

.822128
للنشر واإل6داع

 6وان األستاذ احسان بنسو 3

241 P

 LA SOCIETE TEGIC

HOLDING
SARL

AU CAPITAL SOCIAL 

DE 54.050.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : A(CASABLANCA

 AVENUE(DES(FAR 7éme ETAGE

N° 119

بد6وان) توثيقية  عقو   بلوآب 

األستاذ احسان موثق بالدار البيضاء)

تم ما 6لي):

 324.322 لـ) االنتفاع  حق  هبة 

حصة اآتلاعية التي 6للكها السا 3)

صوفيا() 6اسلين،) )نيل،) العراقي)

بالشركة لفائد3 والدتهم منى حجالي.

االستثيائي) العام  الجلع  محضر 

الذي اتخذ القرارات االتية):

 قبول هبة حق االنتفاع لـ)324.322

السا 3) من طرف  اآتلاعية  حصة 

صوفيا() 6اسلين،) )نيل،) العراقي)

بالشركة لفائد3 والدتهم منى حجالي.

تعيين السيد3 منى حجالي كلسير3)

للشركة ملد3 غير محدو 3.

األسا�سي) القانون  صياغة  إعا 3 

للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

.822127
للنشر واإل6داع

 6وان األستاذ احسان بنسو 3

242 P

SOCIETE LAYACHI AGRI
SARL

AU CAPITAL SOCIAL 

DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : A(CASABLANCA

174 ROUTE(OULED(ZIANE

بد6وان) توثيقية  عقو   بلوآب 

األستاذ احسان موثق بالدار البيضاء)

تم ما 6لي):

هبة حق الرقبة التي تللكها) (- (1

اندل�سي) بيلخلوف  سعا   السيد3 

بالشركة كالتالي):

هبة حق الرقبة لـ)28)حصة لفائد3)

ابنها السيد امين برا 3 سني.

هبة حق الرقبة لـ)28)حصة لفائد3)

ابيتها السيد3 ليلى برا 3 سني.

هبة حق الرقبة لـ)28)حصة لفائد3)

ابيتها السيد3 هيد برا 3 سني.

هبة حق الرقبة لـ)28)حصة لفائد3)

ابيتها السيد كريم برا 3 سني.

هبة حق الرقبة التي 6للكها) (- (1

بالشركة) سني  برا 3  علر  السيد 

كالتالي):

حصة) (173 لـ) الرقبة  حق  هبة 

لفائد3 ابيه السيد امين برا 3 سني.

حصة) (173 لـ) الرقبة  حق  هبة 

لفائد3 ابنته السيد3 ليلى برا 3 سني.

حصة) (173 لـ) الرقبة  حق  هبة 

لفائد3 ابنته السيد3 هيد برا 3 سني.

حصة) (173 لـ) الرقبة  حق  هبة 

لفائد3 ابنته السيد كريم برا 3 سني.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

.795932
للنشر واإل6داع

 6وان األستاذ احسان بنسو 3

243 P

 MDG MANAGEMENT

SOLUTION
SARL

شركة محدو 3 املسؤولية
تصفية وإغالق شركة

MDG MANAGEMENT(إن تقرير 

املسؤولية) املحدو 3  (SOLUTION

ومقرها) 121.222) رهم  رأسلالها)

االآتلاعي بلركز األعلال كازا نيرشور)

1122)شارع القدس سيدي معروف)

الدار البيضاء)وامليعقد 6وم)9) يسلبر)

2221)قرر ما 6لي):

LIQUIDATION(تصفية وإغالق الشركة 

.ET CLOTURE DE LA SOCIETE

صلوئيل) للسيد  الذمة  إبراء)

املصفي) بصفته  الم  سونغ  تشونغ 

للشركة.
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اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 
بالدار) التجارية  باملحكلة  القانوني 
البيضاء)بتاريخ)13)6يا6ر)2222)تحت)

الرقم)828122.
للخالصة والتذكير

244 P

 6وان األستاذ محلد أمين محبوب
موثق بالدار البيضاء

31)شارع عين توآطات الطابق)3)رقم)14)رسين)
الدار البيضاء

25.22.31.29.82

SOCIETE SANDRISE GROUP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 
رأسلالها : 122.222  رهم

املقر االآتلاعي : حي الفتح شارع 
محلد السا س إقامة أرييا الطابق 

الرابع شقة 8 العيون
بتاريخ موثق  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة) (2221 6يا6ر) (17  
ذات) محدو 3  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):
 SANDRISE GROUP (: التسلية)

.SARL
 - الدراسات   - املشور3   : الهدف 
تصليم أي نوع من املشاريع - البحث 
من  نوع  ألي  والتطوير  والتلويل 
املشاريع وبشكل عام آليع العلليات 
والصياعية  والسياحية  التجارية 
بشكل  املتعلقة  والعقارية  وامليقولة 
مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكور3 
تعزيز  أن  املحتلل  من  والتي  أعاله 

تيليتها.
املقر االآتلاعي : حي الفتح شارع 
الطابق  أرييا  إقامة  السا س  محلد 

الرابع شقة 8 العيون.
املد3 : محد 3 في 99 سية.

 122.222  : االآتلاعي  الرأسلال 
حصة   1222 إلى  مقسلة   رهم 
آرهم   122 فئة  من  اآتلاعية 

للحصة الواحد3 موزعة كالتالي :
السيد وريدي بيونة محلد فؤا  

33.222  رهم.
 34.222 بوزوبع  ناصر  السيد 

 رهم.

 33.222 بلفقيه  أليف  السيد 

 رهم.

املجلوع : 122.222  رهم.

التسيير : معهو  إلى السيد وريدي 

ناصر  والسيد  فؤا   محلد  بيونة 

بوزوبع.

تبتدئ   : االآتلاعية  السية 

ما  31  يسلبر  إلى  6يا6ر  فاتح  من 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السية  عدا 

التسجيل.

باملحكلة  القانوني  اإل6داع  تم 

رقم  تحت  للعيون  االبتدائية 

.22/2222
للبيان واالطالع

األستاذ محلد أمين محبوب

245 P

STE FIN PRESIDENT
SARL

تعديل
 بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام

FINE PRESIDENG(غير العا ي لشركة 

2221)بسال) 18)نوفلبر) SARL)بتاريخ)

تقرر ما 6لي):

الشركة) رأسلال  من  التقليص 

 222.222 إلى) 522.222) رهم  من)

 رهم وذلك بإلغاء)آزء)من حصص)

الشركة.

تعد6ل املوا ))2،)7،)8()من اليظام)

األسا�سي.

تحد6ث اليظام األسا�سي.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل6داع 

6يا6ر) (12 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2222)تحت رقم)38132.

246 P

 OPPORTUNITY

CONSULTING GROUPE II
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم) بالقييطر3  (2221 نوفلبر) (11

 تأسيس شركة ذات مسؤولية محدو 3

ش.م.م التالية):

 OPPORTUNITY (: التسلية)

.CONSULTING GROUPE II SARL

الهدف االآتلاعي : 

تقد6م مختلف الخدمات.

االستشارات اإل ارية.

التعليم املستلر.

املقر االآتلاعي : زاوية زنقة محلد 

الد6وري وزنقة موالي عبد الرحلان 

معلور3 إقامة ما شاء هللا مكتب رقم 

5 القييطر3.

رأسلال الشركة : 122.222  رهم 

مقسلة على 1222 حصة لكل واحد3 

122  رهم.

مهدي  السيد   : الشركة  مسيري 

ازكيطي  أبرار  والسيد3  األحساني 

غير  لفتر3  اتسياللي  زينب  والسيد3 

محدو 3.

اإل6داع  تم   : القانوني  اإل6داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 

 2222 6يا6ر   12 بتاريخ  بالقييطر3 

تحت رقم 89931.

247 P

�سي كار
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

بشريك واحد

رأسلالها 82.222  رهم

15 شارع األبطال إقامة 4 أكدال 

الرباط

السجل التجاري 157281

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس) تم  (2221 نوفلبر) (2 بتاريخ)

شركة ذات الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو 3 بشريك وحيد.

اسم الشركة):)�سي كار.

املوا ) تجار3  (: التجاري) النشاط 

التجليلية.

15)شارع األبطال) (: املقر التجاري)

إقا3)4)أكدال الرباط.

املد3):)99)سية ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.

رأسلال الشركة):)تم تحد6د رأس)
مللوكة) 82.222) رهم  بلبلغ) املال 
الحامل) أ6لن  للسيد حليلو  بالكامل 
 DJ22129 رقم) الوطيية  للبطاقة 
القاطن بحي القدس رقم)22)ن ر)134 

عين توآدات مسير3 للشركة.
التسيير):)تم تعيين السيد3 حليلو)
حيان الحاملة للبطاقة الوطيية رقم)
DJ12377)القاطية بحي البساتين رقم)

13)عين تاوآدات مسير3 للشركة.
اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط)
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (5 بتاريخ)

السجل التجاري)121232.
لإل6داع والنشر

التسيير

248 P

عبلة كوسمتكس
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

بشريك واحد
رأسلالها :  82222.22  رهم

15 شارع األبطال إقامة 4 أكدال 
الرباط

السجل التجاري 157281
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس) تم  (2221 نوفلبر) (2 بتاريخ)

شركة ذات الخصائص التالية):
ذات) شركة  القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو 3 بشريك واحد.
اسم الشركة):)عبلة كوسلتكس.

املوا ) تجار3  (: التجاري) النشاط 
التجليلية.

15 شارع األبطال  (: املقر التجاري)
إقامة 4 أكدال الرباط.

من  ابتداء  سية   99  : املد3 
تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسلال الشركة : تم تحد6د رأس 
املال بلبلغ 82222.22  رهم مللوكة 
فاطلة  جرباوي  للسيد3  بالكامل 

الزهراء.
السيد3  تعيين  تم   : التسيير 
الحاملة  الزهراء  فاطلة  جرباوي 
 SA7148 رقم  الوطيية  للبطاقة 
القاطية بسبيل  ور ج.ه 132 إقامة 
33 الطابق 2 رقم 12 هوار3 طيجة 

مسير3 للشركة.
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اإل6داع  تم   : القانوني  اإل6داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   2222 6يا6ر   5 بتاريخ 

السجل التجاري 121235.
لإل6داع والنشر

التسيير

249 P

 LAMBARKI ESSAMADI
TRAVAUX

SARL AU
شركة ذ.م.م.ش.و

قررت) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 LAMBARKI ESSAMADI شركة)
ذات) شركة  (TRAVAUX SARL AU
مسؤولية محدو 3 من شريك واحد))
ذات رأس املال)1.222.222.22) رهم)

ما 6لي):
الزيا 3 في رأسلال الشركة بنسبة)
بذلك) ليصل  1.222.222.22) رهم 
 2.222.222.22 مبلغ) إلى  رأسلالها 

 رهم.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)121312 

بتاريخ)12)6يا6ر)2222.
للبيان

250 P

STE OMIRAS GARD
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
27)نوفلبر)2221)بسال،)قد تم وضع)
تحلل) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):
 STE OMIRAS GARD(:(التسلية

.SARL
ذات  شركة   : القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو 3.
الهدف اإلآتلاعي : 

الحراسة.
أعلال مختلفة.

122.222  رهم   : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 
122  رهم للحصة الواحد3 مقسلة 

كلا 6لي :

السيد مصطفى وهبي 332 حصة.

السيد3 ليلى  وكة 342 حصة.

 332 سالمي  لطيفة  السيد3 

حصة.

املد3 : 99 سية ابتداء من تاريخ 

التأسيس.

السية املالية : من فاتح 6يا6ر إلى 

31  يسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املسار  زنقة   : اإلآتلاعي  املقر 

علار3 12  علار3 رقم 4 حي الرحلة 

سال.

التسيير : السيد3 ليلى  وكة.

بكتابة   : القانوني  اإل6داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بسال تحت رقم 35287.

251 P

ARCHIGROUP STUDIO
SARL

تأسيس شركة 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلار3)

محدو 3) شركة  تأسيس  تم  قد 

الخصائص) تحلل  والتي  املسؤولية 

التالية):

 ARCHIGROUP (: التسلية)

.STUDIO

الصفة القانونية):)شركة محدو 3)

املسؤولية.

الدراسة) (: اإلآتلاعي) الهدف 

املعلارية والتخطيط العلراني.

املشاريع) ومتابعة  تصليم 

العلراني) والتخطيط  املعلارية 

والد6كور الداجلي.
 12.222.22  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

من  ابتداء  سية   99: املد3 

التأسيس النهائي.

2 إقامة  : علار3  املقر اإلآتلاعي 

الصيوبر  شقة 8 أوال  امطاع قطاع 

3 تلار3.

التسيير : السيد محلد أمين عوا  

والسيد محلد أمين بن زكري.

اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانون 

6وم) بتلار3  اإلبتدائية   املحكلة 

 7222 رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (13

ورقم السجل التجاري)135123.

252 P

STE THIMAR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 

الشريك الوحيد

رأسلالها : 12.222.22  رهم

املقر اإلآتلاعي : 73، زنقة آعفر 

الصد6ق أكدال الرباط

السجل التجاري رقم 81233

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

(،2221 سبتلبر) (15 بتاريخ) املؤرخ 

واملتلثل في ما 6لي):

الحل املسبق للشركة املشار إليه)

أعاله.

تعيين السيد أحلد نبيل بوآيدار)

مصفيا للشركة املذكور3.

زنقة) (،73 (: التصفية هو) عيوان 

آعفر الصد6ق أكدال الرباط).

لدى) القانوني  اإل6داع  تم  لقد 

 2 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكلة 

أكتوبر)2221،)تحت عد )118284.

253 P

YAZAL PROPERTIES
SARL

تأسيس شركة محدو 3 املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تلت) (،2222 6يا6ر) (13 6وم) بالرباط 

لشركة) الـتأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص) املسؤولية،لها  محدو 3 

التالية):

.YAZAL PROPERTIES(:(التسلية

الهدف):)اإلستشارات اإل ارية.

ابن) شارع  (59 (: اإلآتلاعي) املقر 

سييا شقة رقم)11)أكدال الرباط.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيس الشركة.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في مبلغ)122.222) رهم.

اإل ار3):)عهد تسيير الشركة للسيد)

علي اليازغي.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)

غا6ة)31) يسلبر.

وتسجيل) القانوني  اإل6داع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة)

6يا6ر) (13 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)121372 .

254 P

HORTIFRUT BERRIES 

MAROC
SARL

س.ت العرائش 3823

تفويت حصص تابعة للشركة
فاتح) في  مؤرخ  عقد  بلوآب 

أحلد) السيد  باع  (2221  يسلبر)

إآتلاعيا) سهلا  (9.822 العلوري)

رأسلال) من  122) رهم  فئة) من 

 HORTIFRUT BERRIES شركة)

 NALES شركة) لصالح  ( (MAROC

 SAHORTIFRUT INVERSIONES

عامة) شركة  وهي  (INTERNACIO

التشيلي،) القانون  بلوآب  محدو 3 

والكائية في افينيدا  6ل كيدور)222،)

هوشربة،) بلد6ة  الرابع،) الطابق 

في) املسجلة  )الشيلي(،) سانتياغو)

السجل التجاري لسانتياغو بلوآب)

وحاملة الرقم) (،41897 املراآع رقم)

الضريبي الفريد)2-72.243.425.

القرارات) محضر  ( بلوآب)

فاتح) ( بتاريخ) للشركاء) الجلاعية 

 يسلبر)2221)تقرر):

معا6ية التفويت املبين أعاله.

تعد6ل القانون األسا�سي.

القانوني) اإل6داع  إنجاز  تم 

اإلبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بالعرائش في)7)6يا6ر)2222)تحت رقم)

.2022/25
املسير

255 P
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 ATLANTIC BLUE BERRIES
MAROC
 SARL

س.ت العرائش 4211
تفويت حصص تابعة للشركة

فاتح) في  مؤرخ  عقد  بلوآب 
محلد) السيد  باع  (2221  يسلبر)
العلوري والسيد جوان لويس نافارو)
العلوري،) إ6لان  والسيد3  سانشيز 
سهلا) و252) و522) (522 على التوالي)
من) 122) رهم  فئة) من  إآتلاعيا 
 ATLANTIC BLUE شركة) رأسلال 
شركة) لصالح  (BERRIES MAROC
 HORTIFRUT INVERSIONES
وهي) (INTERNACIONALES SA
بلوآب) محدو 3  عامة  شركة 
في) والكائية  التشيلي،) القانون 
الطابق) (،222 كيدور) افينيدا  6ل 
سانتياغو) هوشربة،) بلد6ة  الرابع،)
السجل) في  املسجلة  )الشيلي(،)
التجاري لسانتياغو بلوآب املراآع)
رقم)41897،)وحاملة الرقم الضريبي)

الفريد)2-72.243.425.
القرارات) محضر  بلوآب 
فاتح) ( بتاريخ) للشركاء) الجلاعية 

 يسلبر)2221)تقرر):
معا6ية التفويت املبين أعاله.

الشريك) اسم  بتغيير  اإلقرار 
ATLANTIC BLUE BERRIES SL إلى 

.ATLANTIC BLUE SL
تعد6ل القانون األسا�سي.

القانوني) اإل6داع  إنجاز  تم 
اإلبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بالعرائش في)7)6يا6ر)2222)تحت رقم)

.2022/24
املسير

256 P

HORTIBLUE MAROC
SARL A.U

س.ت العرائش رقم 4525
تغيير في التسيير

املؤرخ) القرارات  بلوآب محضر 
اتخذ الشريك) ( (2221 بفاتح  يسلبر)
املسؤولية) ذات  بالشركة  الوحيد 
 HORTIBLUE املسلا3) املحدو 3 

مقرها   MAROC SARL A.U
املغرب  تجزئة  بالعرائش  اإلآتلاعي 
الجد6د رقم 2352 واملسجلة بالسجل 
التجاري بالعرائش تحت رقم 4525 

القرارات التالية بخصوص التسيير.
إنهاء مهام السيد فيسيتي آيليييز 

غيجرو من مهامه كلسير بالشركة.
تعيين السيد جوان لويس نافارو 

سانشيز مسيرا آد6دا.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
اإلبتدائية) باملحكلة  الضبط 
تحت) (2222 6يا6ر) (7 في) بالعرائش 

الرقم)26/2022.
املسير
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COMPTA DIRECT
234; BD YOUSSEF IBN TACHFINE  

2EM(ETAGE(N°8(NADOR
  Tél.:(05(36(33(58(88 

   TRANSPORTE ZAKEYMEN  
 S.A.R.L

تأسيس شركة
بتاريخ) بلقت�سى عقد عرفي،) أوال:)
شركة) تأسيس  تم  (2222 6يا6ر) (5
محدو 3 املسؤولية ذات الخصائص)

التالية:
 TRANSPORTE التسلية:)
شركة) ( ( ( (ZAKEYMEN  S.A.R.L

محدو 3 املسؤولية.
الهدف):

املصاحبة) غير  األمتعة  نقل 
لحساب آجر.

اليقل الوطني والدولي للبضائع.))))
بني) زروالة  حي  االآتلاعي:) املقر 

أنصار الياضور.
في محد 3  الشركة  مد3   املد3:)

 99)سية.
في) محد   االآتلاعي:) الرأسلال 
 1222 إلى) قسلت  122.222) رهم 
 122 حصة اآتلاعية من فئة مائة)
 رهم للواحد3 كلها مكتتبة ومحرر3)

كلا 6لي:
السيد 6ونس قبوش252)حصة.

 252 قبوش) عصلان  السيد 
حصة.

 252 املختاري) توفيق  السيد 
حصة.

السيد ا6وب شراريد252)حصة.
السية) (: االآتلاعية) السية 
االآتلاعية تبتدئ في الفاتح من 6يا6ر)

لتنتهي في)31)من  يسلبر.
الشركة) لتسيير  عين  التسيير:)

وملد3 غير محدو 3:
السيد 6ونس قبوش رقم البطاقة)

.SA2129الوطيية للتعريف
رقم) قبوش  عصلان  السيد 
للتعريف) الوطيية  البطاقة 

.SA14429
رقم) املختاري  توفيق  السيد 
للتعريف) الوطيية  البطاقة 

.S597152
السيد ا6وب شراريد رقم البطاقة)

.SA23377(الوطيية للتعريف
تم اإل6داع القانوني بكتابة) ثانيا:)
االبتدائية))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) باملحكلة  الضبط 
بالياضور بتاريخ)12)6يا6ر2222)تحت)

رقم)22.
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STE MED VENTURES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3
تغيير املقر االآتلاعي للشركة
التعد6ل على اسم الشريك

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
نونبر) (22 بتاريخ) امليعقد  االستثيائي 
شركة) فونتيور،) ميد  لشركة  (2221
ذات مسؤولية محدو 3)،)قرر ما 6لي:)
نقل املقر االآتلاعي للشركة من):)
علار3)9)الشقة رقم)13)آيان النهضة)
الرباط)،)الى)15)زنقة نيويورك رقم)1 

املحيط الرباط.
الشريكة) اسم  على  التعد6ل 
نعيلة) الى  (، بوشال) نعيلة  السيد3 
املوا ) التعد6ل  ( وبالتالي) (، اال ري�سي)
من اليظام األسا�سي) (12 و) (13*7*2

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (13 بتاريخ)

.121351
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STE H & G THEYAN
شركة ذات مسؤولية محدو 3

راسلالها : 522.222  رهم

مقرها االآتلاعي : زنقة زاكور3 

العلار3 رقم 134 محل رقم 4 املسير3 

1 تلار3

السجل التجاري رقم : 122285

التبرع بالحصص وتحرير 3/4
 من الراسلال املتبقي ميذ التأسيس

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

شركة شركاء) قرر   االستثيائي،)

ذات) شركة  (،H( &( G( THEYAN  

مسؤولية محدو 3،)مقرها االآتلاعي:
 134 رقم) العلار3  زاكور3  زنقة 

محل رقم)4)املسير3)1)تلار3 واملسجلة)

122285 رقم) التجاري  السجل   في 

)ما 6لي):

التبرع بالحصص.

التبرع) (: على) واملوافقة   املصا قة 

طرف) من  آد6د3  حصة  (422 ب)

  THEO ROGER JEAN السيد)

 GILLES ( لصالح السيد) (،SENECAL

.ANTONIN JEAN PAUL SENECAL

من الراسلال املتبقي) (3/4 تحرير)

ميذ التاسيس.

االستثيائي) العام  الجلع  قرر 

من راسلال املتبقي ميذ) (3/4 تحرير)

التاسيس.
تعد6ل البيد6ن)2)و7)من القانون)

االسا�سي للشركة.

في) القانوني  اال6داع  تم  وقد 

املحكلة االبتدائية بتلار3،)تحت رقم)

7175)بتاريخ)12)6يا6ر)2221.
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 STE ABRID

INFORMATIQUE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3
راسلالها : 122.222  رهم

مقرها االآتلاعي : رقم 222 شارع  

محلد الخامس حي النهضة القرية 

سال



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1388

الغير) العام  الجلع  بلقت�سى 
 27 بتاريخ) امليعقد  للشركة  العا ي 

 يسلبر)2221،)ما 6لي):
الحل املسبق للشركة.

عبدوس) جالد  السيد  تعيين  تم 
مصفيا للشركة.

للشركة) املسبق  الحل  تم 
222)شارع) رقم) (: وتصفيتها بالعيوان)
القرية) النهضة  حي  الخامس  محلد 

سال.
تم اال6داع القانوني لحل الشركة)
لدى املحكلة االبتدائية بسال،)بتاريخ)

12)6يا6ر)2222،)تحت رقم)38127.
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 STE PRECISION HOME
CONSTRUCTION

SARL
في العرفي  العقد  تسجيل   بتاريخ 

 2)6يا6ر)2222)بالرباط.
مقاول) (: االآتلاعي) الهدف 
أجرى) وأشغال  البياء) أشغال  ( في)

والعقارات.
راسلال الشركة):)122.222) رهم)
فئة) من  حصة  (1222 الى) مقسلة 
122) رهم للحصة واملقسلة كالتالي):

السيد طارق غالم)522)حصة.
السيد علر غالم)522)حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)
التاسيس النهائي.

شارع االبطال الشقة) (15 (: املقر)
رقم)4)أكدال الرباط.

التسيير):)السيد طارق غالم.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.157125
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STE PARA BENNIS
SARL AU

مقرها االآتلاعي : املحل 13 بدر 1 
شارع محلد السا س عين عو 3 

تلار3
سجل تجاري رقم : 132223 تلار3

تغيير

العام) الجلع  محضر  وفق 
(،2221 22) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 
ذات) للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
املسوؤلية املحدو 3 اآراء)التغييرات)

التالية):
تغيير اسم الشركة):)تم تغيير اسم)
 PARA السابق) االسم  من  الشركة 

.YOYO CASH(الى((BENNIS
تغيير) (: االآتلاعي) الهدف  تغيير 
رئي�سي) نشاط  على  للتركيز  النشاط 
اصبح االن شركة ا ار3 باملفوضية،)

وبالتالي الغاء)هدف الشركة الحالي.
بيع اسهم الشركة):)باعت السيد3)
من أسهلها للسيد) (522 مريم بييس)

علر آراري.
تغيير) القانوني:) الشكل  تغيير 
شركة) الى  للشركة  القانوني  الشكل 

ذات مسؤولية محدو 3.
السيد3) استقالة  (: املد6ر) تغيير 
علر) السيد  وتعيين  بييس  مريم 
الجراري كلد6ر وحيد للشركة لفتر3)
تعد6ل) وبالتالي سيتم  غير محدو 3،)
من اليظام) و13) و7) و2) و3) (2 املوا )

االسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) بتلار3  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)7223.
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شركة بن اليزيد عبدو ترانس 
شركة ذات مسؤولية محدو 3

بشريك وحيد
مقرها االآتلاعي : املجلوعة أ زنقة 
12 رقم 12 حي الحرش ا6ت ملول

بتاريخ ( مداوالتها) اثر   على 
2221،)قررت الجلعية)  22) يسلبر)
العامة غير العا 6ة لشركة بن اليز6د)
شريك) ذات  ش.م.م.) ترانس،) عبدو 
التجاري) بالسجل  مسجلة  وحيد،)
تحت) بانزكان،) االبتدائية  باملحكلة 

رقم)17513)ما 6لي):
بعد) املصفي  تقرير  اعتلا  

الفحص.
الو 6ة) التصفية  اقفال  اعالن 

للشركة.

ابراء)ذمة املصفي.

الصالحيات) املصفي  تخويل 

االجير3) االآراءات  النجاز  الضرورية 

الياتجة عن إقفال التصفية الو 6ة.

بكتابة) القانوني  اال6داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان)

في)12)6يا6ر)2222،)تحت رقم)47.
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STE DANKA
تاسيس شركة

العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 

7) يسلبر) ( التأسي�سي امليعقد بتاريخ)

DANKA 2221،)تم))تأسيس شركة.)

باملواصفات التالية):

.  STE DANKA(:((التسلية

شقة،) (: ( االآتلاعي) املقر  عيوان 
لبيطا ظهر) (52 رقم) (1 زنقة) (3 بلوك)

الخليس فاس.

(: الشركة) رأسلال  مبلغ 

 1222 122.222.22) رهم مكون من)

عكشة) السيد  6لتلكها  الذي  حصة 

اسلاعيل الساكن ب مسيانة قطاع)

اإلنار3 زنقة)25)طيجة.

البضائع)) نقل  الشركة:) غرض 

لحساب الغير.

التسيير للسيد:)عكشة اسلاعيل.

اآلها) من  تأسست  التي  املد3 

من) ابتداءا  سية  (: (99 ( الشركة)

تقييدها بالسجل التجاري.

كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 

بفاس)) التجارية  املحكلة  ضبط 

بتاريخ)29) يسلبر)2221،))تحت رقم)

8592)و تم تسجيل الشركة بالسجل)

التجاري تحت رقم))72745 .
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عقد التسيير الحر
املوقع) العرفي  العقد  بلقت�سى 

 2222 6يا6ر) (5 بتاريخ) بالصوير3 

2222)قام) 6يا6ر) (12 واملسجل بتاريخ)

الحامل) الطاهر،) اوشاهد  السيد 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

لجليع الحر  التسيير  بليح  (N94

األصل التجاري املسجل تحت رقم) (

بالصوير3) االبتدائية  باملحكلة  (32

 21 والكائن بزنقة محلد القري رقم)

الى) (135 رقم) الدار  من  املستخرج 

السيد 6ونس بوعالي)،)الحامل لبطاقة)

 EA155499 رقم) الوطيية  التعريف 

من) تبدأ  ( واحد3) سية  ملد3  وذلك 

01/01/2022)الى)31/12/2022)غير)

قابلة للتجد6د التلقائي).
للخالصة واالشهار
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STE SWEET MARINA
SARL AU

العرفي املسجل) العقد  بياءا على 

الجلع) تم  (،2222 سبتلبر) (8 في)

 SWEET لشركة) االستثيائي  العام 

MARINA)،)ذات املسؤولية املحدو 3)

االآتلاعي) مقرها  وحيد  بشريك 

سيدي 6حيى) (429 تجزئة جالد رقم)
زعير تلار3.

12.222) رهم،)مسجلة) راسلالها)

بالسجل التجاري،)تحت رقم)79259 

شركة) حل  الجلع  هذا  في  وتقرر 

املسؤولية) ذات  (SWEET MARINA

املحدو 3 بشريك وحيد.

وقد تم اال6داع القانوني باملحكلة)

أكتوبر) (22 6وم) بالرباط  التجارية 

2222،)تحت رقم)127914.
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STE SNAFT CO
SARL

 السجل التجاري بالرباط

 رقم : 79371

العام) الجلع  محضر  اثر  على 

 22 بتاريخ) امليعقد  االستثيائي،)

تقرير) تم  بتلار3،) (2221  سبتلبر)

ما 6لي):

املسبق) والحل  االرا 6ة  التصفية 

للشركة.

رشدي،) 6اسين  السيد  تعيين  تم 

مصفي) ( (AA42929 (: رقم) ب.ت.و 

للشركة.



1389 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

(: ب) التصفية  محل  تحد6د  تم 
لواللد3 عليان طريق املدوز تلار3.

كتابة) لدى  القانوني  اال6داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت) (،2221 فاتح  يسلبر) بتاريخ 

رقم)122152.
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STE PROYECT FAI
SARL

سجل تجاري لتلار3 رقم 122299
العام) الجلع  محضر  اثر  على 
بتاريخ) امليعقد  االستثيائي 
24)أغسطس)2221)بتلار3،)تم تقرير)

ما 6لي):
املسبق) والحل  اإلرا 6ة  التصفية 

للشركة.
بلغيتي هشام) (: السيد) تعيين  تم 
مصفي) (AD154288 رقم) و  ت  ب 

للشركة.
(: ب) التصفية  محل  تحد6د  تم 
رقم) األندلس  تجزئة  الو ا6ة  شارع 

35،)املسير3،)بتلار3).
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
بتلار3) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (،2221 أكتوبر) (21 بتاريخ)

.2252
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KSAR SAHA ALAMAN
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تقرر) بالرباط  (،2221 9) يسلبر)

ما 6لي):
 KSAR SAHA (: التسلية)

.ALAMAN SARL
جدمات) (: االآتلاعي) الهدف 
تيظيم) التجارية،) املعلومات 
والفيدقية) السياحية  الفعاليات 
العلليات) بكل  القيام  عامة  بصفة 
باملوضوع) مباشر3  بصفة  املتعلقة 
االآتلاعي أو باي موضوع ملاثل أو)

مرتبط.
شارع ابن سييا) (: املقر االآتلاعي)

شقة رقم)11)أكدال الرباط.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في مبلغ)12.222) رهم مقسم إلى)122 
حصة من فئة)122) رهم موزعة على)

الشكل التالي):
 52 موجة) التازي  كريم  السيد 

حصة.
السيد محلد تقي هللا ماء)العييين)

52)حصة.
املد3):)99)سية ابتدا من التأسيس)

النهائي.
السية االآتلاعية):)من فاتح 6يا6ر)

إلى)31) يسلبر من كل سية.
التازي) كريم  السيد  (: التسيير)
ماء) هللا  تقي  محلد  والسيد  موجة 
العييين مسير6ن للشركة وذلك ملد3)

غير محدو 3.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

بالرباط.
رقم السجل التجاري):)152995.

للبيان والنشر
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 STE GEOPHYSICAL
STUDIES

SARL
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 2 PLACE(ABOU
 BAKER(ESSADIK(APPT 6 AGDAL

RABAT
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثيائي بتاريخ)21)سبتلبر)2221،)

تم االتفاق على ما 6لي):
باهي) السيد  استقالة  قبول  تم 
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل  انس 

AA21424)من طرف الجلع العام.
بلقت�سى قرار الجلع العام أنيطت)
مهلة تسيير الشركة إلى السيد باهي)
الوطيية) للبطاقة  الحامل  الحسن 
وبالتالي 6صبح املسير) (A28427 رقم)

الوحيد للشركة ملد3 غير محدو 3.
من) (14 الفصل) تعد6ل  تقرر 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
29) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

.D121214(2221،)تحت رقم
رقم السجل التجاري)119222.
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STE SURE ASSURANCE
SARL

RC(N°134801-TEMARA

االستثيائي) العام  للجلع  تبعا 

قرر) (،2222 6يا6ر) (4 بتاريخ) امليعقد 

 SURE لشركة) الوحيد  الشريك 

ASSURANCE SARL AU)ما 6لي):

شارع) من  الشركة  مقر  تحويل 
محلد الخامس علار3)18)رقم)1)تلار3)

 2 بلوك أ الشقة) حي الهدى،) (72 إلى)

من) (4 أكا 6ر وعليه تم تغيير الفصل)

القانون األسا�سي للشركة.

الرفع من رأسلال الشركة حيث)

أصبح)122.222) رهم وعليه تم تغيير)

الفصلين)2)و7)من القانون األسا�سي)

للشركة ليتضلن الرأسلال الجد6د.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  وتم 

6يا6ر) (13 بتاريخ) بتلار3  التجارية 

2222)تحت رقم)2279.

272 P

شركة أكوم مروك
شركة مجهولة االسم

راسلال : 2.422.222 أورو

املقر االآتلاعي : مجلوعة A تجزئة 

4/3/2 امليطقة الحر3 بطيجة 

92.222

قرارات الجلع العام
مراآعة القانون األسا�سي لشركة 

أكوم مروك
لقرارات املحضر االآتلاعي) نظرا 

للجلع العام املختلط ليوم)18)6ونيو)

2222،)تقرر ما 6لي):
القانون) من  (8 الفصل) تغيير 

األسا�سي للشركة.

صالحيات من أآل اتلام) إعطاء)

االآراءات القانونية.

األسا�سي) القانون  مراآعة 

للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (3 بتاريخ) بطيجة  التجارية 

2222،)تحت رقم)249523.

273 P

STE GRAND CITY

SARL

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

31) يسلبر) االستثيائي املؤرخ بتاريخ)

2221،)قرر الشركاء)ما 6لي):

تفويت السيد ر�سى بيبراهيم)222 

122) رهم) حصة اآتلاعية من فئة)

لفائد3 السيد))6اسين الراجي.

استقالة السيد ر�سى بيبراهيم من)

ميصبه كلسير وإعطائه اإلبراء)التام.

تعيين السيد 6اسين الراجي مسير)

آد6د ملد3 غير محد 3.

التوقيع لللسيد 6اسين الراجي,

األسا�سي) القانون  تحد6ث 

للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) بتلار3  االبتدائية 

2222،)رقم اإل6داع)7183.

274 P

DRY IMPORT

RC : 330525

العام) بحسب مداوالت االآتلاع 

غير العا ي للشركة بتاريخ)9)سبتلبر)

 DRY IMPORT SARL(2221،)شركة

،AU

2.222.222) رهم) مال) براس 

بقيلة) سهم  (22.222 على) مقسلة 

122) رهم للسهم الواحد مسجلة في)

السجل التجاري تحت رقم)332525،)

تقرر ما 6لي):

شركة) بين  اإل ار3  عقد  انهاء)

وشركة) (DRY IMPORT SARL AU

.WASAS SARL

(،2018ّ الذي أبرماه في فاتح ماي)

الدار) في  6قع  مبنى  بإ ار3  واملتعلق 

ستراسبورغ) شارع  (142 البيضاء)

املتجر رقم)18.

275 P
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 6وان األستاذ3 رتيبة السقاط

موثقة
42)زنقة أبو ذر اكدال

الهاتف):)053767.06.31/32/68

الفاكس):)2537.27.11.29

 SALIM RESIDENCE DU
BEHT
ش م م

هبة لحصص اآتلاعية
تلقته) رسمي  عقد  بلقت�سى 

موثقة) السقاط  رتيبة  االستاذ3 

(،2221 سبتلبر) (28 بتاريخ) بالرباط 

البنها) روبين  أنيك  السيد3  وهبت 

السيد3) وزوآته  سليم  آسوس 

 1222 الدليمي هيد حق االنتفاع ل)

122) رهم) حصة اآتلاعية من فئة)

للحصة الواحد3 التي تللكها الواهبة)

في الشركة ذات املسؤولية املحدو 3)

 SALIM RESIDENCE DU املسلا3)
BEHT)ش م م وعلى إثر هذه الهبة قرر)

الجلع العام للشركة ما 6لي):
2)و7)من القانون) تغيير الفصلين)

األسا�سي للشركة.

استقالة السيد3 انيك روبين من)

ميحها) مع  للشركة  كلسير3  مهامها 

ابراء)شامل إل ارتها للشركة.

سليم) آسوس  السيد  تغيير 

كلسير6ن) هيد  الدليمي  والسيد3 

للعلل سويا وغير ميفر 6ن) للشركة 

مع ميحهلا السلطات املطلقة وملد3)

غير محدو 3.

تحيين قانونه األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (،2221 6يا6ر) (3 بتاريخ)

.121128
لإل6داع والنشر

276 P

AIS MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 بلساهم واحد
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

2221،)تم وضع قوانين)  23) يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):

.AIS MAROC(:(التسلية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 3 بلساهم واحد.
استشارات االتصاالت) (: املوضوع)

واإلعالن.
صياعة االتصاالت واالعالن.

معدات) وصيانة  واصالح  تسويق 
الطباعة الرقلية.......)الخ.

 D(املقر الرئي�سي):)الوكالة)1،)بلوك
رقم)1191D)العيون.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 إلى)  رهم مقسلة 
بالكامل) ويللكها  122) رهم  فئة)

السيد عبد الصلد طيبي.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإل ار3)

عبد الصلد طيبي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،2222 6يا6ر) (13 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2022/78
التحليلي عد ) الرقم  التجاري تحت 

.39831
277 P

SYR TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 بلساهم واحد
6يا6ر) (7 تبعا للعقد العرفي بتاريخ)
2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املليزات التالية):
.SYR TRANS(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدو 3 بلساهم واحد.

نقل البضائع لحساب) (: املوضوع)
الغير.

لجليع) والدولي  املحلي  اليقل 
البضائع,

اليقل املبر  املحلي والدولي)....)الخ.
رقم) بوملان  زنقة  (: الرئي�سي) املقر 
 1 الرملة) حي جط  عبد3  ( نهج) (،87

العيون.
الرأسلال):)حد  في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 إلى)  رهم مقسلة 
بالكامل) ويللكها  122) رهم  فئة)

السيد عبد االاله العو .

السيد) طرف  من  تسير  (: اإل ار3)
عبد االاله العو .

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل6داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،2222 6يا6ر) (13 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (،77/2022
التحليلي عد ) الرقم  التجاري تحت 

.39833
278 P

POSITIVE AGENDA
SARL AU

رأس املال):)12.222) رهم
املقر االآتلاعي):)ملتقى طريق قا�سي)
السرا6ري وقا�سي حلا ي حي لبينيد)

الرباط
العا ي) غير  العام  الجلع  باسم 
2221،)تم) 22)نوفلبر) امليعقد بتاريخ)

االتفاق حول ما 6لي):
تغيير املقر االآتلاعي للشركة إلى)
ملتقى شارع) (9 :)»رقم) العيوان التالي)
الوا  وزنقة ميدلت حسان الرباط»)؛
بلبلغ) املال  رأس  في  الزيا 3 
املساهلة) 92.222) رهم عن طريق 
من) رفعه  اآل  من  وذلك  اليقد6ة 

12.222) رهم إلى)122.222) رهم)؛
هللا) فتح  السيد  استقالة 
كلسير) مهامه  من  السجللا�سي 

للشركة)؛
تعيين السيد3 هياء)األجضر غزال)
كلسير3 ومد6ر3 عامة للشركة وذلك)

ملد3 ثالث سيوات)؛
تحيين اليظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت (2222 6يا6ر) (13  بتاريخ)

رقم)121342.
للخالصة والبيان

279 P

 UNIVERS TABLETTES
ACCESSOIRES

ش.م.م.
تبعا عقد عرفي بتاريخ)27)سبتلبر)
األسا�سي) القانون  وضع  تم  (2221
لشركة محدو 3 املسؤولية تتلخص)

فيلا 6لي):

 UNIVERS ش.م.م.) (: التسلية)
.TABLETTE ACCESSOIRES

الخدمات) (: االآتلاعي) الهدف 
التكيولوآية.

 COMMERCIALISATION ET
.REPARATION DES TABLETTES

العلليات) آليع  عامة  وبصفة 
والعقارية) والصياعية  التجارية 
لها) التي  واملالية  العقارية  والغير 
اتصال مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االآتلاعي.
القاهر3) زنقة  (: االآتلاعي) املقر 
سكتور الوئام رقم)22)العيا6د3 سال.

املد3):)99)سية.
 122.222 (: الشركة) رأسلال 
 رهم مجزأ إلى)1222)حصة قيلة كل)
122) رهم موزعة على) منها) واحد3 

الشكل التالي):
السيد محلد اقويباع)522)حصة)

قيلة واحد3 منها)122) رهم.
حصة) (522 ببش) وليد  السيد 

قيلة واحد3 منها)122) رهم.
اقويباع) محلد  السيد  (: التسيير)
والسيد وليد ببش ملد3 غير محدو 3.

(: الفتر3 املعلول بها جالل السية)
تبدأ من فاتح 6يا6ر إلى)31) يسلبر.

لفائد3) (%5 بعد جصم) (: األرباح)
االحتياط القانوني الفائض 6تصرف)

فيه حسب قرار الشركاء.
لقد تم التصريح بالسجل التجاري)
باملحكلة االبتدائية بسال تحت رقم)

.CR35243
املحكلة) لدى  القانوني  اإل6داع 
االبتدائية بسال بتاريخ)3)6يا6ر)2221 

تحت رقم)38257.
للخالصة والنشر
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 GARDIENNAGE THE BOSS
ش.م.م بشريك وحيد

تأسيس شركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 
تم) قد  (،2221 8) يسلبر) بتاريخ)
املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 
املحدو 3 بشريك وحيد والتي تحلل)

الخصائص التالية):
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 GARDIENNAGE (: التسلية)
THE BOSS SARL AU

الصفة القانونية):)شركة محدو 3)
املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف االآتلاعي):)الحراسة.
رأسلال الشركة):)مئة ألف  رهم)

.(122.222(
من) ابتداء) سية  (99 (: املد3)

الـتأسيس النهائي.
من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل).
املقر االآتلاعي):)علار3)45)شقة)8 

أوال  مطاع تلار3.
التسيير):)السيد3 جولة مشلوم.

قد تم اإل6داع القانوني بالسجل)
االبتدائية) املحكلة  لدى  التجاري 
تحت (2221 6يا6ر) (13 بتاريخ)  بتلار3 

رقم)135299.
281 P

 UNION MB
CONSTRUCTION

SARL
تأسيس شركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�سى 
تم) قد  (،2221 3) يسلبر) بتاريخ)
املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 
الخصائص) تحلل  التي  املحدو 3 

التالية):
 UNION MB (: التسلية)

CONSTRUCTION SARL
الصفة القانونية):)شركة محدو 3)

املحدو 3 املسؤولية.
الهدف االآتلاعي):)أعلال البياء)

رأسلال الشركة):)جلس مئة ألف)
 رهم))522.222).

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املد3)
التسجيل.

من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من فاتح 6يا6ر إلى) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

5)رقم) 1)ج) أمل) (: املقر االآتلاعي)

23)حي يعقوب امليصور،)الرباط.

املجدي) ميير  السيد  (: التسيير)

والسيد):)محلد بويريك.

وقد تم اإل6داع القانوني بالسجل)

التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 

2222)تحت) 12)6يا6ر) بالرباط بتاريخ)
رقم)157125.

282 P

HOUARA TECHNIQUE

SARL

تعد6الت قانونية
االستثيائي) العام  الجلع  إثر  على 

HOUARA TECHNIQUE(ملساهم شركة 

املحدو 3،) املسؤولية  ذات  شركة 

42.222) رهم) رأسلالها) البالغ 

والكائن مقرها):)شارع محلد اليز6دي)
املر�سى) مد6ية  (13 والرقم) (11 رقم)

العيون،)تقرر):

ليشلل) الشركة  نشاط  توسيع 

بيع وتركيب) :)شراء) األنشطة التالية)

لجليع) األمامي  والزآاج  اليوافذ 

والشاحيات(.) )السيارات  املركبات)

األمامي) ( التجار3 في اليوافذ والزآاج)

املستعللة،) السيارات  غيار  وقطع 

الثقيلة) األوزان  مختلف   هان 

والخفيفة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
 الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون

رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (14 بتاريخ)

.103/2022

283 P

BACOMGE
SARL AU

تعد6الت قانونية

الواحد) املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم) (2221 17) يسلبر) بتاريخ)

ذات) شركة  (BACOMGE شركة)

املسؤولية املحدو 3 بلساهم واحد،)

122.222) رهم) رأسلالها) البالغ 

رشيد) موالي  حي  (: مقرها) والكائن 
بلوك)22)رقم)11)العيون،)تقرر):

ليشلل) الشركة  نشاط  توسيع 
األنشطة التالية):

الغير،) لحساب  املدر�سي  اليقل 
(: الحدث) تيظيم  السياحي،) اليقل 
االآتلاعات،) املؤتلرات،) املؤتلرات،)
العروض،) املعارض،) اليدوات،)

املهرآانات)...
 والتيظيم،)الرسوم املتحركة لجليع
حفالت) االحتفاالت،) الحفالت،)
االستقبال والكوكتيالت مثل حفالت)
العائلية،) االحتفاالت  الزفاف،)
االحتفاالت) املؤتلرات،) املؤتلرات،)
الوطيية أو الدولية،)إلخ،)مع أو بدون)

استعا 3)...)الخ.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (14 بتاريخ)

.104/2022
284 P

 STE NEXT FORMATION
PRIVE
SARL

ICE(:(002977055000020

تأسيس شركة محدو 3 املسؤولية
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (14/12/2021
محدو 3 املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
 STE NEXT (: التسلية)

FORMATION(PRIVE(Sarl
-املقر االآتلاعي):)شقة بالطابق)3 
125)شارع محلد) علار3 باحلا  رقم)

2)ا6ت ملول).))
-الهدف):)مركز الدعم و التكوين.

-)الرأسلال االآتلاعي)):)122.222 
 رهم.

املهدي) و  رزاعي  سعيد  -التسيير:)
بسيطة.

-املد3):)99)سية.
فاتح 6يا6ر حتى ( (:  -السية املالية)

31) يسلبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  2725 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
السجل) رقم  (28/12/2021 بتاريخ)

التجاري)25289.
285 P

STE MIDO PRODUCT
SARL

إعالن عن تأسيس شركة محدو 3 
املسؤولية

ICE : 002960045000092
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))
تم تأسيس شركة) (2221 نوفلبر) (19
محدو 3 املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
 STE MIDO (: التسلية)

.PRODUCT((Sarl
املستقبل) حي  (: االآتلاعي) -املقر 

بلوك)11)رقم)3) راركة أكا 6ر.
الهدف):)توزيع اللحم و مشتقاته/

توزيع املوا  الغذائية.
-)الرأسلال االآتلاعي):)122.222 

 رهم.
-)التسيير):)محلد املزيلي و محلد)

اوحلو.
-)املد3):)99)سية.

فاتح 6يا6ر حتى ( (:  -السية املالية)
31) يسلبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 127925 التجاري بأكا 6ر تحت رقم)
السجل) رقم  (10/01/2022 بتاريخ)

التجاري)52211.
286 P

STE RESTOMAS
SARL AU

بلقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
تأسيس) تم  بأكا 6ر  (03/01/2022
شركة ذات املسؤولية))املحدو 3)))ذات)
الخصائص) تحلل  الوحيد  املساهم 

التالية):
 STE RESTOMAS (: التسلية)

.SARL AU
املقر االآتلاعي)):)محل تجاري رقم)
اقامة تلدغوست شارع اليغ حي) (19

السالم اكا 6ر.
رأس املال):)122.222) رهم.

املد3):)99)سية.))
املسير):)السيد شكيري سعيد.

النشاط)):)مقهى سياك.
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تم اإل6داع القانوني لدى املحكلة))

  07/01/2022 في) باكا 6ر  التجارية 

تحت رقم)128211.

287 P

STE CHTOUKA LIENS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3

في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (24/12/2021

بالخصائص) املسؤولية  محدو 3 

التالية):))

 STE CHTOUKA LIENS((:(االسم

SARL

الهدف):)

 ACTIVITE( PRINCIPALE(:

 TRANSPORT DE PERSONNEL

 POUR COMPTE D’AUTRUI

 AUTRE( ACTIVITE( (:

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISE POUR

COMPTE D’AUTRUI

 122.222 (: املجلوعة)) رأسلال 

)مائة الف() رهم.

.ABDALLAH  HAYYA(:(التسيير

اسحيان) ) وار  (: االآتلاعي) املقر 

بلفع اشتوكة ا6ت باها.

املد3):)99)سية.

لللجلوعة) القانوني  اإل6داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

تحت) (2022/01/03 بتاريخ) انزكان 

رقم)2.

288 P

STE CARRIERES NORMO
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون) وضع  تم  (25/12/2021

التاسي�سي لشركة محدو 3 املسؤولية)

تحلل الخصائص التالية):

 STE CARRIERES« (: الـتـسـليـــــــــــــــة)

 .»NORMO SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدو 3 ذات الشريك الوحيد.

الـلـوضـــــوع):)مقالع الرمال).

الكد6ة) :) وار  االآـتـلاعــي) الـلـقر 

آلاعة الكد6ة البيضاء))أوال  تا6لة.

مــــــد3 الشركــــــة):)99)سية.
 122.222 (: ( الشركـــة) رأسلـــال 

 رهم.

السيد3 نور3 مطيع) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)
.JC422255(رقم البطاقة الوطيية

السية االآتلـاعيـة):)من فاتح 6يا6ر)

إلى)31) يسلبر من نفس السية.

لقد تم التسجيل القانوني لدى) (

في) بتارو انت  االبتدائية  املحكلة 

    8353 رقم) تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ)06/01/2022.

289 P

AME CONCEPT
 SARL

رأسلالها : 122.222  رهم

 22I مقرها االآتلاعي : علار3 رقم

الوفاق بنسركاو اكا 6ر. 

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

مساهلا) قرر  باكا 6ر  (25/10/2021

الشركة ما 6لي):

AME CONCEPT(:(االسم

البياء) اعلال  الشركة):) هدف 

املختلفة.

ا22  رقم  علار3  (: الشركة) مقر 

الوفاق بنسركاو اكا 6ر.

 122.222 في) محد   الراسلال 

من) حصة  (1222 الى) مقسم   رهم 

122) رهم للحصة الواحد3 تم) فئة)

اكتتابها بين السيد 6وسف موحسيني)

222)حصة والسيد اتيام هشام)422 

حصة.)

التسيير):)تم تعيين كل من السيد)

اتيام) والسيد  موحسيني  6وسف 

للشركة) مشتركين  كلسير6ن  هشام 

االمضاء) حق  مع  محدو 3  غير  ملد3 

املشترك بينهلا.

لتكوين) (5% اقتطاع) 6تم  االرباح 
عليه) امليصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا).)
بكتابة) القانوني  اال6داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) (16/11/2021 بتاريخ) باكا 6ر 

رقم)127289.
290 P

STE AMINE PLAST
SARL AU

بلقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
تم) ( سيدي بيبي) (2221 23) يسلبر)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدو 3 

تحلل الخصائص التالية):
 STE AMINE PLAST (: التسلية)

  SARL AU
تكاض) :) وار  االآتلاعي) املقر 

سيدي بيبي بيوكرى.)))))
رأس املال):)))122.222) رهم

املد3):)99)سية))
املسير3)))))):))السيد املصطفى امين)))

 J432331وطييته رقم
الصيا 6ق) تصنيع  (: النشاط)
 البالستيكية)-)إعا 3 تدوير اليفا6ات)-

االستيرا  و التصد6ر.))
تم اإل6داع القانوني لدي املحكلة)
 05/01/2022 في) انزكان  االبتدائية 

تحت رقم)12.
291P

SKY LAS OPTIC
SARL AU
تأسيس 

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (
شركة) تأسيس  تم  (19/11/2021
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)

الوحيد
)مليزاتها كلا 6لي):

 SKY LAS شركة) التسلية):)
 .OPTIC SARL AU

املوضوع):)مهية نظاراتي.
ب) (28 رقم) (: االآتلاعي) مقرها 
اقامة العائلة شارع انس بن مالك حي)

الهدى اكا 6ر.))

من تاريخ) 99)سية ابتداء) (: املد3) (
تأسيسها النهائي.

الشركة) مال  رأس  (: الرأسلال)
 122.222 قدرها) قيلة  في  محد  

 رهم.
السيد) (: الشركة) في  املساهلون 

عبد الرزاق لسلر.
اإل ار3):)السيد عبد الرزاق لسلر)

والسيد ا6وب شبري.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 

6يا6ر الى)31) يسلبر من كل سية.
كتابة) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
بأكا 6ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (10/01/2022 بتاريخ)

.128223
292 P

 SOCIETE SAHARA PUB
 DESING
SARL AU

إعالن عن إنشاء شركة
بتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (27/11/2021
الوحيد بلسير  املسؤولية   محدو 3 

و ذات املليزات التالية:
 SAHARA PUB (: التسلية)

.DESING SARL AU
املقر االآتلاعي):)زنقة)28)رقم)12 

الحي الصياعي كلليم.
122.222) رهم) (: الرأسلال)
حصة من فئة) (1.222 مقسلة على)

122) رهم.
طابعة مطبعية،)حجرية، (:  الهدف)
بالصور) أو  ناعم  بحجم  بدون كروم،)
اليلوذآية،)اإلعالن،)الد6كور أو الزجرفة)

للشقق.
عزيـــــــز  مانــــــي.) (: السيد) (: الشركاء)
املز ا  بتاريخ):)22/04/1982)بكلليم))
الوطيية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
زنقة) (19 (: العيوان) (،JA92988 (: رقم)

القصابي كلليم.)))1.222)حصة(.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 
31) يسلبر من كل) 6يا6ر و تنتهي في)

سية.
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التسيير):)تسيير الشركة حاليا من)

طرف السيد):)عزيـــــز  مانـــــــي.

باملحكلة تم  (: التجاري)  السجل 

بتاريخ) بكلليم  االبتدائية 

رقم) تحت  (04/01/2022

.3863/2022

293 P

SOCIETE WINS TRANS
SARL

ICE 002222967000096

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بطانطان بتاريخ)22))6وليو)2219))تم)

وضع قانون أسا�سي لشركة محدو 3)

الخصائص) تحلل  والتي  املسؤولية 

التالية):

 STE WINS TRANS (: التسلية)

.SARL

نقل البضائع) (: الهدف االآتلاعي)

واألمتعة لحساب الغير.)
 122.222 في) حد   (: املال) رأس 

حصة من) (1222 إلى)  رهم مقسلة 

فئة)122) رهم موزعة كالتالي):

•)السيد))علو حسن))1222)حصة.

سية ابتداءا من تاريخ) (99 (: املد3)

تاسيسها.
املقر االآتلاعي):)زنقة)12)رقم)42 

حي الشيخ محلد االغضف طانطان.

حسن)) علو  السيد  (- (: املسيرون)

مسيرا للشركة وملد3 غير محدو 3.

بكتابة) تم  (: القانوني) اال6داع 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

بتاريخ) (219 رقم) تحت  بطانطان 

.2019/08/07

294P

STE THE PIRATE PUB SARL
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى  (

والذي) اكا 6ر  بلد6ية  امليعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بلوآبه  تم 

مسؤولية محدو 3 مليزاتها كالتالي:))))))))))))))))

 STE  THE PIRATE PUB(:(اال سم

.SARL

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)
محدو 3.

122.222,22)) رهم) (: ( ( الرأسلال)
موزع على الشكل التالي:

السيد بوفتي الحسن))72.222,22  
 رهم)722)حصة.)

هللا) عبد  الهداج  السيد 
32.222,22)) رهم):)322)حصة.)

الهدف):)مطعم.
72)حياح الفيالت) العيوان):))رقم)

الدراركة اكا 6ر).
السية املالية):)))))))لتبدأ من فاتح)

6يا6ر إلى)31) يسلبر من كل سية.
التسيير):))تسير))الشركة من طرف)

السيد بوفتي الحسن).
القانوني باملحكلة)) ( اال 6داع) ( تم)
  2221 22)6ونيو) التجارية باكا 6ر))في)

تحت)))رقم))122423. 
295 P

سان- جيرمان كار
ش.م.م.

 STE  ST-GERMAIN CARS
SARL

تأسيس شركة
•)التسلية):)شركة سان-)آيرمان)
 STE ST-GERMAIN ش.م.م.) كار 

. CARS  SARL
موالي) شارع  (: االآتلاعي) املقر  (•
حسن بن مهدي رقم)47)سيدي افني.
الى) الشركة  تهدف  (: الهدف) (•

ملارسة النشاط االتي):
-)كراء)السيارات بدون سائق.

:)حد  في مبلغ) •)رأسلال الشركة)
مائة ألف  رهم)122.222) رهم.

•)املسير:)الشركة مسير3 من طرف)
)وذلك ملد3 غير) 6اسر حد6ة) (: السيد)

محدو 3.
•)مد3 التأسيس):)الشركة تأسست)

ملد3)99)سية.
اال6داع) تم  (: القانوني) اال6داع  (•
الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 
(: باملحكلة االبتدائية بكلليم بتاريخ)
7)6يا6ر)2222)))تحت رقم)11/2021.
296 P

SOCIÉTÉ ENNABLI OPTIC
SARL AU

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) الوحيد،) الشريك  ذات 

122.222) رهم

:)شارع ابوآها ) مقرها االآتلاعي)
رقم)34)مكرك حي املسيره اكا 6ر.

بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 

29/12/2021)تم تأسيس شركة ذات)

الشريك) وذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد تحتوي على امليزات التالية):

 Société ENNABLI (: التسلية) (•

  .OPTIC sarL AU

:)شارع ابوآها ) املقر االآتلاعي) (•
رقم)34)مكرك حي املسيره اكا 6ر.

•)الرأسلال):)122.222) رهم.

•)النشاط التجاري):)مبصراتي.

من) باملائة  (5 6قتطع) (: الربح) (•

األرباح الصافية من اآل االحتياطي)

القانون.

•)التسيير:)تم تعيين امنسة اليبلي)

شيلاء)كلسير3 ملد3 غير محدو 3.

فاتح) من  ( االآتلاعية:) السية  (•

6يا6ر الى غا6ة)31)من  يسلبر.

•)املد3):)99)سية ابتداء)من تاريخ)

التسجيل في السجل التجاري.

و قد تم اإل6داع القانوني ا لدى)

باملحكلة) الضبط  كتابة  مصلحة 

التجارية باكا 6ر بتاريخ)07/01/2022 

تحت عد )128212.
بلثابة مقتطف و بيان

297P

STE ELORFWIND TRANS
SARL A.U

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 شريك واحد

 STE ELORFWIND (: التسلية)

   TRANS SARL A.U

حد ) (: االآتلاعي) الرأسلال  (-
122.222) رهم) رأسلال الشركة في)

 122 بقيلة) سهم  (1222 إلى) مقسم 

 رهم للسهم بحصص مقسلة على)

الشكل التالي):

العرف سعيد):)122.222) رهم.

الشركة) تلارس  (: األهداف) (-

التراب) آليع  في  التالية  األهداف 

الوطني))املغرب():

-)نقل املستخدمين لحساب الغير)

99)سية) :)حد ت املد3 في) املد3) (-

ابتداء)من تأسيسها.

:) وار اعزا ا6ت) املقر االآتلاعي) (-

ميلك أشتوكة أ6ت باها))

رقم) العرف  سعيد  (: التسيير) (-

.JH21483(البطاقة الوطيية

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية))بانزكان)

تحت رقم)19)بتاريخ)06/01/2022.

298P

JRD PLATRE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE((:(100.000(DH

 N°(2121(HAY(TADDART(ANZA

AGADIR

التأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

باكا 6ر تم إنجاز) (2221 17) يسلبر)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخاصيات) ذات  مسؤولية محدو 3 

التالية):

التسلية):)تأجذ الشركة التسلية)

.JRD PLATRE(:(التالية

الهدف):)آليع أنواع أشغال البياء)؛

آليع أشغال التجهيز.

2121)حي) املقر االآتلاعي):)الرقم)

تدارت أنزا اكا 6ر.

في محد 3  الشركة  مد3  (:  املد3)

99)سية احتسابا من تاريخ تأسيسها)

النهائي ما عدا الحل قبل اموان.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

ألف  رهم) مائة  في  الشركة 

)122.222MAD()موزعة كلا 6لي):

 122.222 آيرو 3) السالم  عبد 

 رهم.

آيرو 3) السالم  عبد  ( (: الشركاء)

لبطاقة) الحامل  122.222) رهم 

.J312227(:(التعريف الوطيية رقم
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التسيير):)عين السيد عبد السالم)
آيرو 3 مسيرا ملد3 غير محدو 3.

اإل6داع) تم  (: القانوني) اإل6داع 
التجارية) باملحكلة  القانوني 
تحت (2222 6يا6ر) (7 6ومه)  باكا 6ر 

رقم)128221.
299 P

حسابات ا ميم ش.م.م
332)شارع املقاومة ا6ت ملول

الهاتف)2224 24 2528
الفاكس)12 92 24 2528

OASIS ORIKA شركة
SARL

تفويت حصص اآتلاعية
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 OASIS ORIKA لشركة) االستثيائي 
تقرر (10/01/2022 6وم)  امليعقد 

)ما 6لي):)
اآتلاعية) حصص  تفويت  (-
العزيز) عبد  بوتلكاست  السيد  من 
6وسف املاموني  السيد   لفائد3 
من) اآتلاعية  حصص  تفويت  و  (
لفائد3) ابراهيم  بوتلكاست  السيد 

السيد3 با  حيان)
املال) لرأس  الجد6د  التوزيع  (-
االآتلاعي على اليحو التالي):)السيد3)
السيد) و  حصة  (522 حيان) با  

املاموني 6وسف)522)حصة.
-)تعيين السيد3 با  حيان كلسير3)

للشركة.
-)التوقيع):)الشركة ملزمة بالتوقيع)

السيد3 با  حيان.
األسا�سي) القانون  تحد6ث  (-
للشركة وفق تعد6ل تفويت الحصص)

االآتلاعية.)
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية النزكان)

6وم)12/01/2022)تحت رقم)44.
300 P

STE NOVO LUXO
SARL

الغير) العام  الجلع  بلقتضـى 
 14/12/2021 في) املؤرخ  العا ي 
تقرر) (NOVO LUXO SARL لشركة)

ما6لي):)

االآتلاعي) النشاط  توسيع  (-

املستخدمين) نقل  باطافة  للشركة 

لحساب الغير و الخاص.

األسا�سي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

باملحكلــة) القانوني  اإل6داع  تم  (-

االبتدائية بانزكان،)في)10/01/2022 

تحت رقم)38/2022.

301P

SOCIETE SO-CO-SIS
 S.A.R.L

  AU(CAPITAL(DE 10.000

DIRHAMS

HAY(BIRANZARANE(BC 11 

N° 07 TIKIOUINE(AGADIR

بلقت�سى عقد عرفي بين الشركاء)

تلت) (22/12/2021 بتاريخ) املؤرخ 

املصا قة على ما 6لي):

كلال)) جالدي  السيد  تفويت  (- (

482)حصة اآتلاعية))لفائد3 السيد)

محلد بيجد6كن)

محلد، بيجد6كن  ( السيد) تعين  (- 

كلسير وحيد للشركة ملد3 غير محدو 3

-)تحيين القانون األسا�سي للشركة)).

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية)

بتاريخ) (127822 رقم) تحث  باكا 6ر 

.2021/12/27

302P

CABINET SABCONSULTING

TRANS ITALY TASLA
SARL AU

Au(capital(de 100.000 DHS

Siège(social : LOT(AGDAL 

N°12//17 AIT(MELLOUL.

ICE : 002931533000027 

RC : 24671 IF : 50623141

الزيا 3 في أنشطة الشركة
العام) الجلع  ملحضر  طبقا 

بتاريخ) للشركة  االستثيائي 

30/12/2021)تقرر ما 6لي):)

-)اإلعالن عن زيا 3 النشاط التالي):
•)اإلستيرا  والتصد6ر.

))تم اال6داع القانوني لدى املحكلة)
 29 رقم) تحت  النزكان  االبتدائية 

بتاريخ)07/01/2022.
303P

A.L CONSEIL شركة
S.A.R.L

شركة ذات مسئولية محدو 3
 برأس مال : 122.222  رهم

املقر االآتلاعي : شارع الحسن الثاني 
علار3 املحامين رقم 432 اكا 6ر

للجلع) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ) املؤرخ  العا ي  الغير  العام 

18/06/2021،)تقرر ما 6لي):
لشركة النهائية  التصفية  (- 

A.L CONSEIL 
تصفية) على  النهائية  املصا قة  (-

الشركة
 22 رقم) شقة  (: التصفية) مقر  (-

علار3)25)تجزئة تيكمي)2)اكا 6ر.
لللصفي) 6ليح  العام  الجلع  (-
السيد علي ابو مزراّك)صالحية تيفيذ)

مهلته.
بالسجل) القانوني  اال6داع  تم 
التجارية) باملحكلة  التجاري 
بتاريخ) (122242 رقم) تحت  بأكا 6ر 

.2021/08/31
304 P

 STE GUIR DES TRAVAUX
DIVERS

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
والذي تم) (04/06/2021 امليعقد في)
بشركة))))))) تغييرات  احدات  بلوآبه 
 STE GUIR DES TRAVAUX«
مسؤولية) ذات  شركة  («DIVERS
محدو 3 رأسلالها)322.222)و مقرها)
االآتلاعي هو رقم)192،)بلوك)1،)حي)

الهدى،)اكا 6ر.
))حيت تقرر ما6الي):

الختامية) الحسابات  فحص  (•
للتصفية.

•)إحالة اليتائج.

•)إبراء)ذمة املصفي.)

باملحكلة)) القانوني  اال6داع  تم 

  06/01/2022 في) الكا 6ر  التجارية 

تحت))رقم)127998.

305 P

O HARMONIE SPA
SARL

شركة أو هــــارمــــــونـــي ســـــبـــــا

ش.م.م

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

ش.م.م) ســـــبـــــا  هــــارمــــــونـــي  أو  لشركة 

بعد) و  (2221 22) آيبر) بتاريخ)

تقرر ما) االستلاع و قراء3 املحضر،)

6لي):

أ)-))الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد3 حوس سهام) (- ب)

كلصفية للشركة.

في) التصفية  مقر  تحد6د  (- ج)

العيوان التالي محل)2’3’4)-)علار3 بدر)

قرب مسجد بدر)-)أمسرنات)-)أكا 6ر.

بكتابة) القانوني  اال6داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 6يا6ر) (5 بتاريخ) باكا 6ر 

رقم)127972 .
الخالصة و التذكير

306 P

MOKOUAL CARS
SARL

شركة مـــكــــوال كــــــــــار

ش.م.م

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) كــــــــــار ش.م.م  مـــكــــوال  لشركة 

االستلاع بعد  و  (2221  8) يسلبر)

و قراء3 املحضر،)تقرر ما 6لي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

أ)-))الحل املسبق للشركة.

-)تعيين السيد وليد املوجيطر) ب)

كلصفي للشركة.

في) التصفية  مقر  تحد6د  (- ج)

-)قطاع) (22 العيوان التالي محل رقم)

أش)78)-))حي الهدى)-)أكا 6ر.
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بكتابة) القانوني  اال6داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) (2222 6يا6ر) (7 بتاريخ) باكا 6ر 

رقم)128229.
الخالصة و التذكير

307P

  M.ALLIANCE
PHARMACEUTIQUE

املحرر) العرفي  العقد  بلقت�سى 
الجلع) قرر  (15/12/2021 بتاريخ)
  M.ALLIANCE لشركة) العام 
شركة) (PHARMACEUTIQUE
مجهولة االسم رأسلالها))1.222.222 
 225-224 (: مقرها) ( الكائن) و   رهم 
امليطقة الصياعية تسيال زاوية شارع)
الفرابي) شارع  و  الخامس  محلد 

الدشير3 انزكان.
من) ذلك  و  للشركة  املبكر  الحل 

تاريخه و بالتالي تصفيتها و 6ا.
))كلا تم تعيين السيد اكساب عبد)

املالك مصفيا للشركة.
(: العيوان) ( حد  مقر التصفية في)
امليطقة الصياعية تسيال) (225-224
زاوية شارع محلد الخامس و شارع)
اليه)) ترسل  انزكان  الدشير3  الفرابي 
املتعلقة) الكتابات  و  الوثائق  آليع 

بالتصفية.
كتابة)) لدى  القانوني  اإل6داع  تم 
الضبط))باملحكلة االبتدائية بانزكان))
رقم) تحت  (27/12/2021 بتاريخ)

.2758
308P

ATAQWA VOYAGES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3 
رأسلالها 1222.222  رهم 

مقرها االآتلاعي : علار3 املراني
 رقم 3 شارع الحسن الثاني أكا 6ر 

س ت 27241.
اإلغالق التام لفرع الشركة

بلقت�سى قرار غير عا ي للشركاء)
 2221 23) يسلبر) املؤرخ بأكا 6ر في)

لقد تقرر ما 6لي):

التام) اإلغالق  على  املصا قة  (-(

لفرع الشركة في تيزنيت.)

والتسجيل) القانوني  اإل6داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

2221 28) يسلبر) 6وم)  تيزنيت 

تحت عد )892.

309 P

STE RADIA COSMETIQUE
SARL

    املقر االآتلاعي:

C/O(NEZZAGHY(B 6 REZ(DE 

CHAUSSEE(RUE(DELA(FOIRE 

AGADIR

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

مساهلو) قرر  تم  (17/12/2021

الشركة ما 6لي):

1)-التصفية النهائية للشركة.

السجل) على  التشطيب  (- (2

التجاري رقم):)42179.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  (-

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (127999 رقم) تحت  باكا 6ر 

.07/01/2022
للخالصة والتذكير

)قبال حسن

310 P

TRANSAGRI
ش.م.م

حل الشركة قبل األوان
 31 بتاريخ) مداوالت  على  بياء) (-

العام) الجلع  قرر  (،2218  يسلبر)

»Transagri«  االستثيائي حل شركة)

ش.م.م وتصفيتها و 6ا.

السلاللي) السيد  تسلية  تلت  (-

هذا) ميح  مع  كلصفي،) هللا  عبد 

األجير آليع الصالحيات لتولي املهلة)

املذكور3.)

االبتدائية) باملحكلة  اإل6داع  تم  (

بتيزنيت 6وم)2)6يا6ر)2222))تحت عد )

.2022/06

311P

STAR GLACON
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3)
)التصفية االولية(

تصفية شركة
العام) الجلع  ملحضر  طبقا 
االستثيائي املؤرخ)4)6يا6ر)2222)با6ت)
ملول تقرر حل شركة ذات املسؤولية)
 STAR GLACON SARL املحدو 3)
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
927)مركز) وعيوان مقرها االآتلاعي)

الحيا3 الحي الصياعي ا6ت ملول.
كلقر) الشركة  مقر  وحد  

للتصفية.
وعين السيد رضوان بنز6ر كلصفي)

للشركة.
لللجلوعة) القانوني  اإل6داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة االبتدائية)
بانزكان تحت رقم)32)بتاريخ)12)6يا6ر)

.2222
312 P

STE 2B2E 
SARL

حل الشركة، اعتلا  التصفية 
الو 6ة، تعيين مصف

بتاريخ) مداوالتها  إثر  على  (: أوال)
العامة غير) الجلعية  (31/12/2021

 .2B2E SARL(العا 6ة لشركة
محدو 3، (  شركة ذات مسؤولية)
املوآو ) 52222) رهم،) برأسلال)
مقرها االآتلاعي برقم)88)مكرر زنقة)
رقم)922)حي السالم أكا 6ر،)مسجلة)
املحكلة) لدى  التجاري  بالسجل 
 34223 رقم) تحت  بأكا 6ر  التجارية 

قررت ما 6لي):)
-)حل الشركة بصفة مبكر3 ابتداء)

من)31/12/2021.
-)وضع الشركة في طور التصفية)

الو 6ة.
الد6ن) نور  بلحيحي  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.
تم إنجاز اإل6داع القانوني) (: ثانيا)
التجارية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بتاريخ) (127988 رقم) تحت   بأكا 6ر 

 2)6يا6ر)2222.

313 P

شركة ديزير سورف كامب
ش م م

الجلع) محضر  بلقت�سى 
بتاريخ))) امليعقد  االستثيائي  العام 
قرر املساهم الوحيد) (2021/12/29

للشركة ما 6لي):
التجاري) النشاط  توقيف  (-

للشركة من تاريخه.
را�سي) إسلاعيل  السيد  إعفاء) (-

من مهامه كلسير للشركة.
كلقر) الشركة  مقر  تحد6د  (-
إسلاعيل) السيد  تعيين  ( للتصفية.)

را�سي كلصف للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 البتدائية بانزكان بتاريخ)04/01/2022

تحت رقم)3.
314 P

مكتب حسابات شحو ي
زنقة)7)بلوك)1)رقم)98)شارع املقاومة ا6ت ملول)

،)82152،)ا6ت ملول املغرب

STE ONDA DESIGN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3
 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي :  وار 
آيد3 ا6ت 6ول بومالن  ا س تيغيير 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257
قفل التصفية

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)12) يسلبر)2221)قرر حل)
ذات) (STE ONDA DESIGN شركة)
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها)32.222) رهم)
وعيوان مقرها االآتلاعي  وار آيد3)
ا6ت 6ول بومالن  ا س تيغيير املغرب.)
(: وعين) (. كافية) غير  ملر و 6ة  نتيجة 
السيد)3()الدو ي علر.)كلصفي))3()

للشركة.
وقد تم انعقا  الجلعية الختامية)
وفي  وار) (2221 12) يسلبر) بتاريخ)
آيد3 ا6ت 6ول بومالن  ا س تيغيير)

املغرب.



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1396

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) بتيغير  االبتدائية 

2222)تحت رقم)40/2022.
315 P

 DEMARRAGE شــركة
 TRAVAUX

 SARL
 شركة ذات مسؤولية محدو 3، 

رأسلـــالها 122.222  رهم
 مقرها االآتلاعي : رقم 152، بلوك أ،

حي الزيتون، تيكوين، أكا 6ر
إقفال التصفية الو 6ة

بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  (: أوال)
الجلعية) قررت  (2221 12) يسلبر)
شركة) لشركاء) العا 6ة  غير  العامة 
 DEMARRAGE TRAVAUX SARL
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
املوآو ) 122.222) رهم  برأسلال)
 مقرها االآتلاعي):)برقم)152،)بلوك أ،
حي الزيتون،)تيكوين،)أكا 6ر،)مسجلة)
املحكلة) لدى  التجاري  بالسجل 
 45127 رقم) تحت  بأكا 6ر  التجارية 

ما 6لي):
بعد) املصفي  تقرير  إعتلا  

الفحص)؛)
إعتلا  نتائج التصفية)؛

الو 6ة) التصفية  إقفال  إعالن 
للشركة)؛)

ا6ت) السيد  املصفي  ذمة  إبراء)
اآهيا ا6وب)؛

الصالحيات) املصفي  تخويل 
األجير3) اإلآراءات  النجاز  الضرورية 
الياتجة عن إقفال التصفية الو 6ة.)

القانوني) اإل6داع  أنجز  (: ثانيا)
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية بأكا 6ر بتاريخ)5)6يا6ر)2222 

تحت رقم)127928.
ثالثا):)سيو ع طلب التشطيب على)
45127)بكتابة) السجل التجاري رقم)
التجارية املحكلة  لدى   الضبط 
املتعلقة) الوثائق  به  وتلحق  بأكا 6ر 

بالتصفية.
للخالصة البيان

املصفي

السيد ا6ت اآهيا ا6وب

316 P

شركة نوفا بيري 
 ش.م.م

برأسلال قدره : 122.222  رهم
الشقة املتواآد3 بدوار الزعزاع 

الدراركة أكا 6ر
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثيائي امليعقد بتاريخ)12) يسلبر)
2221،)تلت املصا قة باإلآلاع على)

املقترحات امتية):
لحسن) املامون  السيد  قام  (-
بتفويت آليع حصصه االآتلاعية)
)332)حصة)()بقيلة)122) رهم لكل)
وبراهيم) (: إلى السيد6ن) واحد3 منها،)
محلد) وحارس  )172حصة() أحلا )

)122حصة(.
األسا�سي) القانون  في  تغيرات  (-

للشركة.
-)صالحيات.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية باكا 6ر بتاريخ)7)6يا6ر)2222 

تحت رقم)127993/2222.
317 P

انجنيوري فيسكال
 *أنجفسك* ش.م.م

 INGENEIRIE FISCAL
*INGEFISC*, SARL

مقرها االآتلاعي : الشقة رقم 5، 
الطابق الثالث، 

علار3 الحرش، ا6ت ملول
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1 
الجلع) انعقد  (،2221 نوفلبر) (32

العام االستثيائي وتقرر ما 6لي):
قللون) السيد  تفويت  قبول  (-
من) اآتلاعية  حصة  (222 محلد)
السيد) لفائد3  الشركة  في  حصصه 

الدهبي محلد)
شريف) السيد  تفويت  قبول  (-
من) اآتلاعية  حصة  (422 ابراهيم)
السيد) لفائد3  الشركة  في  حصصه 

الدهبي محلد.
قللون) السيد6ن  انسحاب  (-
محلد وشريف ابراهيم من الشركة.

محلد) قللون  السيد  استقالة  (-
من التسيير املشترك للشركة.

محلد) الدهبي  السيد  تعيين  (-
مسير وحيد للشركة ملد3 غير محد 3)

أما التوقيع فينسب له).
رأسلال) توزيع  6صبح  وبهذا 

الشركة كلا 6لي):
 1222 محلد) الدهبي  السيد  (

حصة اآتلاعية)
-)تحويل الشكل القانوني للشركة)
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

ذات املساهم الوحيد.
-)اعتلا  اليظام األسا�سي الجد6د)

املحين للشركة.
القانوني) اإل6داع  تم  وقد  (- (2  
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
 2298 بإنزكان تحت رقم) االبتدائية 

بتاريخ17) يسلبر)2221.
)للخالصة والبيان

)عن املسير

318 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES
 TIZNIT.(TEL:(05.28.60.24.10

 FAA SERVICES  شركة
العام الجلع  محضر  على   بياء)
االستثيائي امليعقد بتاريخ)5)أغسطس)
الوحيد لشركة) الشريك  قرر  (2221
املسؤولية) ذات  (FAA SERVICES

املحدو 3 ما 6لي):)
1222)حصة من طرف ا6ت) نقل)

عياش فؤا  إلى سالمي مجيد.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (5 بتاريخ) بكلليم  االبتدائية 

2222)تحت رقم)08/2022.
319 P

STE ASSURANCE WINK
 SARL

 شركة ذات مسؤولية محدو 3 
مقرها االآتلاعي :طريق السوق 

اوال  تا6لة .
السجل التجاري رقم 8351 

تارو انت
ملحضر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
لشركة) العا ي  الغير  العام  الجلع 
ASSURANCES WINK SARL)بتاريخ)
22)6يا6ر)2222)تم االتفاق والترا�سي)

على ما6لي):

-)تفويت السيد3 صفية لحرو�سي)

252)حصة اآتلاعية من أصل)512 

الرحيم) عبد  السيد  لفائد3  حصة 

الياصري.

-)تفويت السيد3 صفية لحرو�سي)

222)حصة اآتلاعية من أصل)512 

حصة لفائد3 السيد محلد با و.

-)تعيين السيد محلد با و والسيد)

كلسير6ن) الياصري  الرحيم  عبد 

آد6د6ن للشركة.

-)استقالة السيد3 صفية لحرو�سي)

من ميصبها كلسير3 للشركة

تحويل املقر االآتلاعي للشركة) (-

 2 املنزه) (13 من العيوان السابق رقم)

شارع الجيش امللكي اكا 6ر إلى العيوان)

الحالي طريق السوق اوال  تا6لة.

-)التوقيع االآتلاعي السيد محلد)

با و والسيد عبد الرحيم الياصري.

-تحيين اليظام األسا�سي للشركة.)

 تم اإل6داع القانوني بكتابة الضبط

لتارو انت) االبتدائية   باملحكلة 

2)6يا6ر)2222)تحت رقم)27.
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ARIZONA SERVICES
SARL

تفويت حصص

سبتلبر) (22 بتاريخ) بلوآب عقد 

2212,)تم تفويت حصص اآتلاعية)

 ARIZONA املسلا3) الشركة  من 

SERVICES SARL)رقم س.ت)25999.

باع السيد بومزراك علي حصصه)

حصة) (422 يعا ل) ما  االآتلاعية،)

قوامها)122) رهم/)حصة.

املولى) عبد  السيدان  لفائد3 

بوتباع بنسبة)222)حصة والشرفاوي)

الحسين بنسبة)222)حصة.)

بالسجل) القانوني  اال6داع  وتم  (

باكا 6ر) التجارية  باملحكلة  التجاري 

6يا6ر) (5 بتاريخ) (127974 تحت عد )

.2222

321 P



1397 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

Sté SELABOU SERVICES
sarl

 شركة ذات مسؤولية محدو 3
ذات رأسلال : 122.222  رهم

مقرها اإلآتلاعي : رقم 7 حي التقدم 
القليعة أ6ت ملول

السجل التجاري رقم 12985 
بإنزكان

العام) الجلع  محضر  إثر  على 
نوفلبر) (32 6وم) املوقع  اإلستثيائي 

2221)تم تقرير ما6لي):
-)املصا قة على عقد بيع مجلوع)
للواحد3) 122) رهم  حصة ب) (522

واملللوكة للسيد علي سالمي.)
عبيالت) حلز3  السيد  لفائد3  (
و21  (8 (– (7 (– (2 وتعد6ل الفصول:)

من القانون األسا�سي للشركة.
من) علي سالمي  السيد  استقالة 
تسيير الشركة وتعيين املسير الجد6د)

السيد حلز3 عبيالت.)
تم اإل6داع القانوني لدى مصلحة)
اإلبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
 2221 27) يسلبر) بتاريخ) إلنزكان 

تحت رقم)2759/2021.
322 P

SOCIETE TCHIK HAOUS
S.A.R.L. A.U

 Société(à(Responsabilité(Limitée
au(Capital(de 100.000 Dhs

 Adresse : AV(HASSAN(II(N 50
PLACE BIR INZARAN GUELMIM

ICE : 002719688000043
RC :3353 IF :50109644 

CNSS 2301706 
تعد6الت قانونية

بتاريخ عرفي  عقد  بلقت�سى  ()1 
تأسيس) تم  (،2221 29) يسلبر)  
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد باملليزات التالية):
كانت) التي  الحصص  آليع  بيع 
بدمة السيد ابراهيم بوليد الى السيد)

محلد املصطفى الكوريزي.
محلد املصطفى) (: مسير الشركة)

الكوريزي.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (5 بتاريخ) كلليم  االبتدائية 

2221)تحت رقم)2022/07.
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 6وان األستاذ حسن امليصوري

موثق بأكا 6ر

RGHI FOOD
SARL

تفويت الحصص
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثق) امليصوري») »حسن  األستاذ)

و (2221 أكتوبر) (22 بتاريخ)  باكا 6ر 

25)أكتوبر)2221.

الحيان») »آلال  السيد) فوت 

اركي») الرحلان  »عبد  السيد) إلى 

االآتلاعية) الحصص  مجلوع 

حصة) (522 املللوكة له واملتلثلة في)

 RGHI اآتلاعية في الشركة املسلا3)

FOOD SARL)شركة ذات مسؤولية)

بلحل) اإلآتلاعي  مقرها  محدو 3،)

AM23)بلوك أ أكا 6ر)I)تجزئة رقم)18 

رقم) تحت  واملسجلة  أكا 6ر،) فونتي 

لفائد3) التجاري،) بالسجل  (42215

رأسلال) ليصبح  اركي  الرحلان  عبد 

الشركة):

حصة) (1222 عبد الرحلان اركي)

اآتلاعية.

 RGHI FOOD شركة) تحويل 

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

»آلال الحيان») استقالة السيد)

اركي») الرحلان  عبد  السيد  وتعيين 

غير) ملد3  للشركة  وحيد  كلسير 

محد 3.

للشركة) األسا�سي  اليظام  تحيين 

وفق التعد6الت الجد6د3.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 127814 التجارية بأكا 6ر تحت رقم)

بتاريخ)24) يسلبر)2221.
حرر لإل6داع والنشر

األستاذ حسن امليصوري

موثق
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مكتب التسيير،)اإلعالميات واملحاسبة)
كاآيسكو)

 EL KOURAICHI
TRANSPORT

لشركاء) العام  الجلع  بلقت�سى 
 EL KOURAICHI الشركة)
6وم) امليعقد  ش.م.م  (TRANSPORT
بتاريخ) واملسجل  (2221 22) يسلبر)
(، (: (RE عد 12847  (2222 6يا6ر) (21

رأسلالها)12.222) رهم)
قرر الشركاء)ما 6لي):)

1()صالحيات املسير6ن املشتركين.)
2()صالحية التوقيع املشترك بين)
وعبد) بوتالث  عبدالسالم  السيد6ن 
اإل ارية) الوثائق  في آليع  اكزار  هللا 

والبيكية.
تم إ6داع امللف القانوني بلكتب)
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ (7/2022 عد ) تحت   بتيزنيت 

2)6يا6ر)2222.
325 P

Sté SA SELECTION
شركة ذات مسؤولية محدو 3 - 

الشريك الوحيد
رأس املال : 222 122  رهم

العامة) بلوآب محضر الجلعية 
غير العا 6ة بتاريخ)32)نوفلبر)2221،)

قّرر ما 6لي):
َ
ت

إلى) للشركة  اإلآتلاعي  املقر  نقل 
العيوان التالي):)رقم)29)شارع يعقوب)

امليصور تالبرآت)-)أكا 6ر.
حصة) )522(جلسلائة  تفويت)
لفائد3) للواحد3  122) رهم  بقيلة)

السيد مييشر علا .
القانوني) اإل6داع  إآراء)
بتاريخ ألكا 6ر  التجارية   باملحكلة 
رقم) تحت  (2221 32) يسلبر)

 .127928
326 P

شركة صافلمص
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستتياءى بتاريخ)23) يسلبر)2221 
تقرر املحضر  وقراء3  االستلاع   بعد 

ما 6لي):

االآتلاعي) املقر  تغيير  تم  (- أ)
للشركة من العيوان القد6م وهو حي)
3 الطابق) (24 زنقة) (12 بلوك)  لربي 
تكوين اكا 6ر إلى العيوان الجد6د وهو)
رقم)5)قسارية الصفاء)حي بئر انزران)

بلوك)14)زنقة)7)تكوين اكا 6ر.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
اكا 6ر بتاريخ)5)6يا6ر)2222)تحت رقم)

.127979
الخالصة والتذكير
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مكتب حسابات شحو ي

زنقة)7بلوك)1)رقم)98)شارع املقاومة

با6ت ملول)،)82152)،)با6ت ملول املغرب

 SOCIETE TECHNI-TOLES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 
ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي تجزئة 
األمان إقامة 21 الرقم 313 الدشير3 

انزكان املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

2485/انزكان
تغـــــــــيـــــــــــير مــــــــــقـــــــــر الشركة

 TECHNI-TOLES قررت شركة) (-
االستثيائي) اآتلاعها  في  (SARL AU

امليعقد 6وم)22) يسلبر)2221.
تجزئة) من  الشركة  مقر  تغيير  (-
حي الصياعي ا6ت ملول إلى) رقم232)
العيوان التالي تجزئة األمان إقامة)21 

الرقم)313)الدشير3 انزكان.)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (-
االبتدائية انزكان تحت رقم)11)بتاريخ)

25)6يا6ر)2222.
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STE RAFI IMMOBILIER 
SARL AU

العام) محضرالجلع  بلوآب 
 2221 2) يسلبر) غير العا ي بتاريخ)

تقررما6لي):
 122.222 من) املال  رأس  زيا 3 
وذلك) 2.222.222) رهم  الى)  رهم 
عبر) 1.922.222) رهم  مبلغ) بدمج 

الحساب الجاري للشركاء.
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القانون) من  (7-2 الفقر3) تغيير 

األسا�سي للشركة.

تحد6ت القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم  وقد 

الضبط باملحكلة االبتدائية بإنزكان)

رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (25 بتاريخ)

.2022/17
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شركة – بروفيبات –ش.م.م
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثيائي امليعقد بتاريخ)29) يسلبر)

قرر املساهم الوحيد للشركة) (2221

ما 6لي):

الشركة) رأسلال  في  الزيا 3 

322.222) رهم مقتطعة من) بلبلغ)

الوحيد) للشريك  الجاري  الحساب 

الشركة) رأسلال  بذلك  ليصبح 

تخفيض) بعدها  422.222) رهم 
 122.222 بلبلغ) الشركة  رأسلال 

املتراكلة) الخسائر  إللغاء)  رهم 

الشركة) رأسلال  بدلك  ليصبح 

322.222) رهم.)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

بتاريخ بانزكان   االبتدائية 

7)6يا6ر)2222)تحت رقم)32.
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 COMPAGNIE MAROCAINE

 DES INVENTIONS

MODERNES S.A.R.L
»COMIM SARL«

 تحد6ث اليظام األسا�سي
إنشاء) تم  (2221 6يا6ر) (5 بتاريــخ)

محضر القرارات غير العا 6ة لشركة)

ذات مسؤولية محدو 3):

وتخصيص) الشركاء) وفا3  (-

الحصص.

-)تعيين املسير6ن.)

-)تحد6ث اليظام األسا�سي.

-)الصالحيات والتوقيعات.

السيد سلير شيوخ/) (: املسيرون)

السيد علي بوشهبــا.

بكتـــابــة) القـــانونــــي  اإل6ـــداع  تــم 
التجاريـــة) املحكلـــة  لـــدى  الضبــط 
بتاريخ) (127975 بـــأكــا 6ــر تحــت رقـــم)

25)6يا6ر)2222.
السجل التجاري)29211.

331 P

 Société AKKA
 FOURNITURE

 SARL(A.U(au(capital(de
100.000,00 DHS

 Siège(sociale :DOUAR(ADOUZ
 TIGHMI– TIZNIT

زيا 3 بعض األنشطة املتعلقة 
بالشركة 

الجلعية) اآتلاع  على  بياء)
للشركة) العا 6ة  غير  العلومية 
بتاريخ وامليعقد  أعاله،)  املذكور3 
واملسجل بتاريخ) (،2221 17) يسلبر)
عد ) تحت  (2221 22) يسلبر)

129521،)تقرر ما 6لي):
)تحيين القانون األسا�سي للشركة)
املتعلقة) األنشطة  بعض  زيا 3  مع 

بالشركة):
-)انتاج و توزيع ميتجات التيظيف.
مستلزمات) وتسويق  بيع  (-
التيظيف واملوا  الكيلاوية املتعلقة)

بتيظيف املخازن.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (3 بتاريخ) بتيزنيت  االبتدائية 

2222)تحت عد )21.
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STE PANI CALDO
 Société(à(responsabilité(limitée

 d’associé(unique
Au(capital(de : 100.000,00 DHS 
 Siège(social : MAGASIN(N° 1

REZ DE CHAUSSEE
 BOULEVARD TITOUAN BLOC

13, N° 585
HAY MOHAMMADI AGADIR 

عقد التسيير الحـر
في مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  ( 
بين) املبرم  و  (،2221 22) يسلبر)
السيد غفيري عبد هللا بصفته امللثل

 »PANI CALDO« القانوني لشركة) (
التجاري) بالسجل  املسجلة  ش.م.م،)

تحت) بأكا 6ر  التجارية  باملحكلة 

 »LAITI 522«(عد )27455،)و شركة
التجاري) بالسجل  مسجلة  ش.م.م 

تحت) بأكا 6ر  التجارية  باملحكلة 

بلوآبه يسير الطرف) (،22391 عد )

آليع) في إطار التسيير الحر،) الثاني،)

األصل التجاري الذي هو عبار3 عن)

مخبز3 و حلويات املتواآد باملحل رقم)
حي املحلدي) (585 رقم) (13 بلوك) (1

شهرا تبتدئ) (12 و ذلك ملد3) اكا 6ر،)

من فاتح  يسلبر)2221)وتنتهي في)32 

نوفلبر)2222. 
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أكادير سوس ماسة تهيئة
شركة التيلية املحلية

شركة مساهلة

مقرها االآتلاعي : مكاتب رقم 13، 

14، 15 و 12 الطابق االول، علار3 

اكو ار، شارع الجيش امللكي أكا 6ر

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 22 امليعقد3 بتاريخ) العا ي للشركاء)

 يسلبر)2221)تقرر ما 6لي):

اال اريين) وال6ة  انتهاء) معا6ية 

التالية اسلاءهم):

املجلس الجهوي لسوس ماسة)؛

آلاعة أكا 6ر)؛

آلاعة الدراركة)؛

آلاعة اورير.

التالية) الجد   اال اريين  تعيين 

سيوات تبتدئ من) (2 أسلاؤهم ملد3)

السية املالية الحالية):

املجلس الجهوي لسوس ماسة في)

شخص رئيسه)؛

نائب) شخص  في  أكا 6ر  آلاعة 
رئيسها)؛

شخص) في  الدراركة  آلاعة 
رئيسها.

آلاعة اورير في شخص رئيسها.

تكوين املجلس اإل اري الحالي من)

األعضاء)امتية أسلاؤهم):

والي) شخص  في  الداجلية  وزار3 
آهة سوس ماسة)؛

املجلس الجهوي لسوس ماسة في)
شخص رئيسه)؛

نائب) شخص  في  أكا 6ر  آلاعة 
رئيسها)؛

شخص) في  الدراركة  آلاعة 
رئيسها)؛

آلاعة أورير في شخص رئيسها)؛
شخص) في  تاغازوت  آلاعة 

رئيسها.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ (127981 رقم) تحت   بأكا 6ر 

2)6يا6ر)2222.
املسير
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شركة استراتيجية البناء
استدراك جطإ وقع بالجريد3 

الرسلية
 عد  5277 بتاريخ 18 أغسطس 2221

 322P باإلعالن الذي 6حلل رقم
الصفحة 12917 و 12918

بدال من):
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
6قرأ):

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدو 3)
ذات) شركة  إلى  وحيد  وشريك 

املسؤولية املحدو 3.
)الباقي بدون تغيير(.

Ste AQUA SALZARO SARL

 AEG & IZC SPORTS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محلد بن عبدهللا زنقة املحلد6ة 
رقم 24 السلار3، 72222، السلار3 

املغرب
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 AEG & IZC(SPORTS(SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي املسير3 
زنقة مو�سى ولد اعلر  - 72222 

السلار3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2521

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AEG(&(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.IZC SPORTS SARL AU

غرض الشركة بإ6جاز):)االستيرا  و)

التصد6ر))و اليقل).

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

(- ( اعلر) ولد  مو�سى  زنقة  املسير3 

72222)السلار3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ناصر) السيد عبد هللا 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبد هللا ناصر عيوانه)ا() السيد)))

بلجيكا)Anvers 2222)بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

عبد هللا ناصر عيوانه)ا() ( السيد)

بلجيكا)Anvers 2222)بلجيكا

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالسلار3))بتاريخ)21) آيبر)

2221)تحت رقم)256/2021.

1I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE IZIC GSA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محلد بن عبدهللا زنقة املحلد6ة 
رقم 24 السلار3، 72222، السلار3 

املغرب
STE IZIC GSA SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

بئرانزران رقم 28 السلار3 72222 
السلار3 املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.927
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 22)غشت) املؤرخ في)
مسير آد6د للشركة السيد)3()عالمي)

محلد االمين كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالسلار3))بتاريخ)23)غشت)

2221)تحت رقم)167/2021.
2I

KEN.BOUI SERVICES

GOUALIMEX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 علار3 اليجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 23322، بركان 
املغرب

GOUALIMEX شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

البكاي لهبيل علار3 اليجوم تاطابق 
الرابع الشقة 8 بركان - 23322 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 25) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GOUALIMEX
-تشييد) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

املباني السكيية وغير السكيية
االليات) واالستيرا   -التصد6ر 

الصياعية.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
البكاي لهبيل علار3 اليجوم تاطابق)
الرابع الشقة)8)بركان)-)23322)بركان)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: الكوال) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا الكوال عيوانه)ا()
غشت) (22 زنقة تافوغالت حي) (728

تاوريرت)22822)تاوريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الكوال عيوانه)ا()
غشت) (22 زنقة تافوغالت حي) (728

تاوريرت)22822)تاوريرت املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)23/2022.
3I

FIDUBAC SARL

DALYA FRECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

FIDUBAC SARL
122مكرر شارع 6وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الياضور

62000، nador(maroc

DALYA FRECH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي   ص س 

11 آلاعة سلوان الياظور - 22222 

الياظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21341

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)23)6يا6ر)2222)تلت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

الفواكه) وتخزين  تبر6د  وحد3 

والخضروات.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)39.

4I

FIDUBAC SARL

CLEVER LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUBAC SARL

122مكرر شارع 6وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الياضور

62000، nador(maroc

CLEVER LOGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي 122 شارع 

6وسف ابن تاشفين علار3 رقم 11 

الياظور - 22222 الياظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21313

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير) (2221 23) آيبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»اليقل))نيابة عن)

امجرين»)إلى)»نقل البضائع نيابة عن)

امجرين».
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)24.
5I

األستاذ3 هدى أمييول،)موثقة

مخازن الخير
إعالن متعد  القرارات

األستاذ3 هدى أمييول
موثقة بأكا 6ر

الطابق) ( ( (2E علار3 تفاوين بلوك)
الثاني

)رقم)4))زنقة وا  زيز)-)اكا 6ر
الجلع) محضر  I.بلقت�سى 
 LES« للشركة) االستثيائي،) العام 
شركة) («ENTREPÔTS ELKHEIR
رأسلالها) املسؤولية،) محدو 3 
50.000،00) رهم،)مقرها االآتلاعي)
عبد) شارع  (131 البيضاء،) بالدار 
املومن،)الطابق السا س،)رقم)221،)
تم) الذي  و  (14/12/2021 بتاريخ)
األستاذ3)) محفوظات  ضلن  ا6داعه 
بتاريخ) بأكا 6ر  موثقة  أمييول،) هدى 

14/12/2021،))تم ما 6لي:
الحصص) تفويت  -اثباث 

االآتلاعية.
-استقالة املسير6ن)))

امسروي) حسن  السيد  -تعيين 
كلسير6ن) امسروي  ليلى  السيد3  و 

آد .
(، للشركة) االآتلاعي  املقر  -تغيير 
شارع عبد) (131 البيضاء،) الدار  من 
املومن،)الطابق السا س،)رقم)22)الى)
املنزه،) شارع الجيش امللكي،) أكا 6ر،)
الخامس،) الطابق  الغڴانيي،) علار3 

رقم)34،)مكتب رقم)1.
التحيين)) و  ( املترابط) -التغيير 

للقانون األسا�سي للشركة.)
لدى)) ( القانوني) ( اإل6داع) ( II.تم)
التجارية) ( باملحكلة) ( الضبط) ( كتابة)
بالدار البيضاء،)بتاريخ)05/01/2022  

تحت رقم)827228.
بالسجل) ( III.تم تسجيل الشركة)
التجارية بالدار) ( باملحكلة) ( التجاري)
البيضاء،)بتاريخ)05/01/2022))تحت)

رقم)533.

لدى)) ( القانوني) ( اإل6داع) ( IV.تم)
التجارية) ( باملحكلة) ( الضبط) ( كتابة)
باكا 6ر،)بتاريخ)07/01/2022))تحت)

رقم)127995.
بالسجل) ( الشركة) تسجيل  V.تم 
التجاري))باملحكلة))التجارية باكا 6ر،)
رقم) تحت  ( (07/01/2022 بتاريخ)

.52221
للبيان و النشر)

األستاذ3 هدى أمييول
موثقة

2I

FIDUBAC SARL

ABDELJAMIH NEOCIO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

FIDUBAC SARL
122مكرر شارع 6وسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الياضور

62000، nador(maroc
ABDELJAMIH NEOCIO شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي زنقة 
بونتي فيدرا اقامة صوريا حي املطار 
الياظور - 22222 الياظور املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

23323
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير) (2221 28) آيبر) املؤرخ في)
 ABDELJAMIH«(تسلية الشركة من

. »CASCH B K«(إلى(«NEOCIO
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)29.
7I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TAGOUMATE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

TAGOUMATE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اوال  

آد3 العطاوية قلعة السراغية - 

43122 قلعة السراغية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TAGOUMATE TRAVAUX

اشغال) (- (: غرض الشركة بإ6جاز)

مختلفة و البياء)

-)تجار3 عامة.

عيوان املقر االآتلاعي):) وار اوال )

(- السراغية) قلعة  العطاوية  آد3 

43122)قلعة السراغية املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد اقد6م محلد):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: الحسين) بوستة  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() محلد  اقد6م  السيد 

 وار ابا و ابا و التوامة الحوز)42272 

الحوز املغرب.

السيد بوستة الحسين عيوانه)ا()

 43122 ( العطاوية) آد3  اوال    وار 

قلعة السراغية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() محلد  اقد6م  السيد 
 وار ابا و ابا و التوامة الحوز)42272 

الحوز املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغية))بتاريخ)23 

نونبر)2221)تحت رقم)526/2021.

8I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

IBNABDALLAH SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

  IBNABDALLAH SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

125 بلوك امليل قلعة السراغية - 
43222 قلعة السراغية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 23) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. IBNABDALLAH SERVICES
تقد6م) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

جدمات)
أ اء)معامالت الدفع).

عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)125 
بلوك امليل قلعة السراغية)-)43222 

قلعة السراغية املغرب.
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أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 92.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابن عبد هللا 6اسين):))322 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

االله) عبد  هللا  عبد  ابن  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (322 ( (:

للحصة.
السيد ابن عبد هللا 6ونس):))322 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
6اسين) هللا  عبد  ابن  السيد 
عيوانه)ا()رقم)125)بلوك امليل قلعة)
السراغية) قلعة  (43222 السراغية)

املغرب.
االله) عبد  هللا  عبد  ابن  السيد 
عيوانه)ا()رقم)125)بلوك امليل قلعة)
السراغية) قلعة  (43222 السراغية)

املغرب.
6ونس) هللا  عبد  ابن  السيد 
عيوانه)ا()رقم)125)بلوك امليل قلعة)
السراغية) قلعة  (43222 السراغية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
6ونس) هللا  عبد  ابن  السيد 
عيوانه)ا()رقم)125)بلوك امليل قلعة)
السراغية) قلعة  (43222 السراغية)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغية))بتاريخ)28 

 آيبر)2221)تحت رقم)553/2021.
9I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

D H I TISSAGE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

D H I TISSAGE شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اوال  

وكا  العطاوية قلعة السراغية - 
43122 قلعة السراغية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4413
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
غانم) 6وسف  ()3( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (1.222
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
العالمي غانم بتاريخ)27) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بقلعة السراغية))بتاريخ)28 

 آيبر)2221)تحت رقم)552/2021.

12I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

J A MECA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

J A MECA شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 129 
الحي الصياعي 2 قلعة السراغية - 

43222 قلعة السراغية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 J A (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MECA
تاآر) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

العجالت املطاطية بالتقسيط
ميكانكي السيارات

تاآر في قطع الغيار.
عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)129 
(- السراغية) قلعة  (2 الصياعي) الحي 

43222)قلعة السراغية املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: آلال) عريبة  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عريبة آلال عيوانه)ا()رقم)
السراغية) قلعة  (2 اليخلة) حي  (973

43222)قلعة السراغية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عريبة آلال عيوانه)ا()رقم)
السراغية) قلعة  (2 اليخلة) حي  (973

43222)قلعة السراغية املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغية))بتاريخ)15 

 آيبر)2221)تحت رقم)562/2021.
11I

جبر3))الشرق

CHARK PARK
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

جبر3  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املد6ية شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املد6ية 
شقة رقم 3 بركان، 299، بركان 

املغرب
CHARK PARK شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي مركز 

فزوان ركا 3 احفير بركان - 23322 

بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2237

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

الفضاءات) و  املرائب  وكراء) تسير 

العلومية).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)26/2022.

12I

JIYAR JAOUAD

SALHI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

SALHI IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 42 

شارع املعارف حي املجد بركان - 

23322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1402

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SALHI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.IMMOBILIER
وكالة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقارية
ووكيل أعلال

ونقابي.
رقم) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
(- شارع املعارف حي املجد بركان) (42

23322)بركان املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محلد) صالحي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() محلد  صالحي  السيد 
رقم)44)ملر)2)شارع ابراهيم الخليل)
بركان) (23322 بركان) الداجلة  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() محلد  صالحي  السيد 
رقم)44)ملر)2)شارع ابراهيم الخليل)
بركان) (23322 بركان) الداجلة  حي 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)22/2022.
13I

الزوين املصطفى

STE HAROUNE DONIA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الزوين املصطفى
علار3 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 
3 حلرية ، 52222، مكياس املغرب
STE HAROUNE DONIA شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

37 مكرر حي الياسلين  - 51222 
الحاآب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HAROUNE DONIA
غرض الشركة بإ6جاز):)االستغالل)

الفالحي.
رقم) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 51222 (- ( الياسلين) حي  مكرر  (37

الحاآب املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
بارو ي) الغفور  عبد  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بارو ي) الغفور  عبد  السيد 
 37 عيوانه)ا()حي الياسلين فيال رقم)

51222)الحاآب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بارو ي) الغفور  عبد  السيد 
 37 عيوانه)ا()حي الياسلين فيال رقم)

51222)الحاآب املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)92.

14I

مصلح الوزاني

KERRAOUI Iskane
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مصلح الوزاني
سيدي بورمانة شارع الشهيد عبد 
هللا اليعقوبي رقم 11 ، 92152، 

القصر الكبير املغرب
KERRAOUI Iskane شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

املريصة حي حلرية رقم 12 الطابق 
3 - 92152 القصر ااكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 28) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KERRAOUI Iskane
(: بإ6جاز) الشركة  غرض 
 Promotion( immobilière,
 Entreprise(générale(du(bâtiment,

.Lotissement de terrains
طريق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
املريصة حي حلرية رقم)12)الطابق)3 

- 92152)القصر ااكبير املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 72.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد كراوي محلد):))722)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كراوي محلد عيوانه)ا()حي)

املسير3 الخضراء)مجلوعة أ زنقة)12 
رقم)14 92152)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كراوي محلد عيوانه)ا()حي)

املسير3 الخضراء)مجلوعة أ زنقة)12 
رقم)14 92152)القصر الكبير املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

6يا6ر)2222)تحت رقم)23.

15I

SUD INVEST CONSULTING

STREET BURGER
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ا6زيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

STREET BURGER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 

 IMMEUBLE(MANAHIL(N°

 5 AVENUE 4EME(DMM

 MAGASIN(N° 1 CAMP(EL

GHOUL  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 23) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STREET BURGER

مطعم) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
ملون) سريعة  وآبات  سياك 

الحفالت.



1403 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

(: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 IMMEUBLE( MANAHIL( N°( 5

 AVENUE 4EME DMM MAGASIN

 N°(1(CAMP(EL(GHOUL((-(40000

مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 722 ( السيد  افيد موريس نافا):)

حصة بقيلة)72.222) رهم للحصة).

لوك) ستيفان  فيليب  السيد 

تشازوت):))242)حصة بقيلة)24.222 

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

نافا) موريس  السيد  افيد 
حيان) ابو  زنقة  (39 عيوانه)ا()

مراكش) (42222 كيليز) التوحيدي 

املغرب.

لوك) ستيفان  فيليب  السيد 

مساكن) ( ( إقامة) تشازوت عيوانه)ا()

كيليز) السعد6ة  زنقة  ليبيل  وموغ 

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نافا) موريس  السيد  افيد 
حيان) ابو  زنقة  (39 عيوانه)ا()

مراكش) (42222 كيليز) التوحيدي 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131523.

12I

SUD INVEST CONSULTING

STREET PIZZA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ا6زيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

 STREET PIZZA

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 

 IMMEUBLE(MANAHIL(N°
 5 AVENUE 4EME(DMM

 MAGASIN(N° 11 CAMP(EL
GHOUL  - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121279
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 23) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STREET PIZZA
مطعم) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
ملون) سريعة  وآبات  سياك 

الحفالت.
(: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 IMMEUBLE( MANAHIL( N°( 5
 AVENUE 4EME DMM MAGASIN
 N°(11(CAMP(EL(GHOUL((-(40000

مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 722 ( السيد  افيد موريس نافا):)
حصة بقيلة)72.222) رهم للحصة).
لوك) ستيفان  فيليب  السيد 
تشازوت):))242)حصة بقيلة)24.222 

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
نافا) موريس  السيد  افيد 
حيان) ابو  زنقة  (39 عيوانه)ا()
مراكش) (42222 كيليز) التوحيدي 

املغرب.
لوك) ستيفان  فيليب  السيد 
تشازوت عيوانه)ا()اقامة ليبل  وموغ)
زنقة السعد6ة))كيليز)42222)مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نافا) موريس  السيد  افيد 

حيان) ابو  زنقة  (39 عيوانه)ا()

مراكش) (42222 كيليز) التوحيدي 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131524.

17I

FIDUEXPRESS SARL

FUN CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC

FUN CAFE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي 6وسف اقامة ال كورنيش ف - 

28822 املحلد6ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22271

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 25) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

FUN CAFE))مبلغ رأسلالها)122.222 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع)

موالي 6وسف اقامة ال كورنيش ف)-)

(: املحلد6ة املغرب نتيجة ل) (28822

تصفية مسبقة للشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

موالي 6وسف اقامة ال كورنيش ف)-)

28822)املحلد6ة املغرب.)

و عين:

و) مريم  ( قرقوبي) السيد)3()

عيوانه)ا()حي الوفاء)علار1753رقم3 

كلصفي) املغرب  املحلد6ة  (28822

)3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية باملحلد6ة))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)55.

18I

SUD INVEST CONSULTING

STREET SUSHI
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ا6زيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC

STREET SUSHI شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 
 IMMEUBLE(MANAHIL(N°
 5 AVENUE 4EME(DMM

 MAGASIN(N° 1 CAMP(EL
GHOUL  - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121287
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 23) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STREET SUSHI
مطعم)) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
ملون) سريعة  وآبات  سياك 

الحفالت.
(: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 IMMEUBLE( MANAHIL( N°( 5
 AVENUE 4EME DMM MAGASIN
 N°(1(CAMP(EL(GHOUL((-(40000

مراكش املغرب.
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أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 722 ( السيد  افيد موريس نافا):)
حصة بقيلة)72.222) رهم للحصة).
لوك) ستيفان  فيليب  السيد 
تشازوت):))242)حصة بقيلة)24.222 

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
نافا) موريس  السيد  افيد 
حيان) ابو  زنقة  (39 عيوانه)ا()
مراكش) (42222 كيليز) التوحيدي 

املغرب.
لوك) ستيفان  فيليب  السيد 
تشازوت عيوانه)ا()اقامة ليبل  وموغ)
مراكش) (42222 زنقة السعد6ة كليز)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
نافا) موريس  السيد  افيد 
حيان) ابو  زنقة  (39 عيوانه)ا()
مراكش) (42222 كيليز) التوحيدي 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131529.

19I

FABUCAR

FABUCAR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد6د للشركة

FABUCAR
145 شارع محلد الخامس الطابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
FABUCAR  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع علر 

بن عبد العزيز حي علان رقم 21 
اصيلة - 92252 اصيلة املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1225

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تم تعيين) 22) آيبر) املؤرخ في)

فاتح) مسير آد6د للشركة السيد)3()

علا  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (23 بتاريخ) ( باصيلة) االبتدائية 

2222)تحت رقم)01/2022.

22I

COMPT NET

فاراشوب
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

فاراشوب  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

انجا  زنقة س 22 رقم 22 الطابق 

االول  وآد3 - 22222 وآد3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31475

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

مبلغ) ( ( فاراشوب) الوحيد  الشريك 

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلآتلاعي تجزئة انجا  زنقة)

)وآد3) الطابق االول) (22 22)رقم) س)

(: ل) نتيجة  املغرب  وآد3  (22222  -

كوفيد) وآائحة  االقتصا 6ة  االزمة 

.19

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطابق) (22 رقم) (22 انجا  زنقة س)

االول))وآد3)-)22222)وآد3 املغرب.)

و عين:

و) ( زكاع) ( عبدالحليد) السيد)3()

 22 تجزئة انجا  زنقة س) عيوانه)ا()
رقم)22)وآد3)22222)وآد3))املغرب)

كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (:

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)41.

21I

N2M CONSEIL-SARL

THAZIRI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

THAZIRI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

بويزرزارن - 22222 الياضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18287

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

تفويت السيد))3()فيصل اليعكوبي)

152)حصة اآتلاعية من أصل)522 

محلد) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

بلكاسم بتاريخ)27) آيبر)2221.

6وسف)) ()3( السيد) تفويت 

املسعو ي)152)حصة اآتلاعية من)

()3( السيد) ( 522)حصة لفائد3) أصل)

محلد بلكاسم بتاريخ)27)6يا6ر)2222.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)32.

22I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

SOCIETE HAMOU LARBI

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكياس ، 12222، مكياس املغرب

SOCIETE HAMOU LARBI شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 

1891 زنقة 12 وآه عروس  مكياس 

- 52222 مكياس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28741

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 

 SOCIETE HAMOU LARBI حل)

شركة ذات املسؤولية املحدو 3 مبلغ)

وعيوان) 22.222) رهم  رأسلالها)

زنقة) (1891 رقم) اإلآتلاعي  مقرها 

 52222 (- مكياس) ( وآه عروس) (12

اإلغالق) ل  نتيجة  املغرب  مكياس 

النهائي للتصفية و إنهاء)آليع أنشطة)

 SARL HAMOU LARBI(شركة

السيد3) لللصفية  اإلبراء) إعطاء)

عاشيري ا ريسية الحاملة ل ب.ت.و.)

والساكية برقم) ( ( ( رقم  ال159958)

1891)زنقة)12)وآه عروس))مكياس

و عين:

السيد)3()2  2)و عيوانه)ا()2 2 2 2 

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 2 2 2 2 2221)وفي) 28) آيبر) بتاريخ)

.2

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)8.

23I



1405 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

ATLANTA CONSULTING

DIGIPARK
إعالن متعد  القرارات

إعالن متعد  القرارات                             
’’ DIGIPARK’’ شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي اقامة 
بريستيج فال فلوري ا رقم 9 زنقة 

البشير لعلج الدار البيضاء
22529 رقم التقييد في السجل 

التجاري 
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)29)نونبر)2212
تم اتخاذ القرارات التالية

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي
»املا 3) الشركة) غرض  تعد6ل  ( (
للشركة) األسا�سي  اليظام  من  («2
مقاول) النشاط الرئي�سي:) من جالل:)
سيلا) وال  الكهربائية،) التركيبات 
وأنظلة) بعد  عن  املراقبة  أنظلة 
وامليتجات) املية  واألبواب  اإلنذار 
واألآهز3) املكاتب  وأتلتة  الثليية 
واملوا  االستهالكية للكلبيوتر.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
):قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي)
لشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مسؤولية محدو 3 الى)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

شريك واحد.
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي)
بعد هذه القرارات،)6قرر املساهم)
األسا�سي) اليظام  تعد6ل  الوحيد 

للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2212)تحت رقم)22218877
24I

FONCIERE AZUR SANTE

FONCIERE AZUR SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

FONCIERE AZUR SANTE
علار3 2 الشقة 11 اقامة غاني مول 

، 22272، الدار البيضاء املغرب
FONCIERE AZUR SANTE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 

2 الشقة 11 اقامة غاندي مول  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.511825

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 نونبر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »7.722.222) رهم»)

 7.822.222« إلى) »122.222) رهم»)

تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2221)تحت رقم)822247 .

25I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHIQUA PAT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تقليص هدف الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر6د 

2229 ، 42222، مراكش املغرب

CHIQUA PAT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي الزمر  14 

محل رقم 9  كاو 6ات العبيد  وار 

الفران الطريق الرئي�سي - 42222 

مراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

122223

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)21) آيبر)2221)تم حذف)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

املخبز3.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131582.

22I

ATLANTA CONSULTING

DIGIPARK
إعالن متعد  القرارات

إعالن متعد  القرارات                             
’’ DIGIPARK’’ شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي اقامة 
بريستيج فال فلوري ا رقم 9 زنقة 

البشير لعلج الدار البيضاء
22529 رقم التقييد في السجل 

التجاري 
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)22)غشت)2218
تم اتخاذ القرارات التالية

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي
والعيوان) العائلة  اسم  تعد6ل 
6تم) الشركة،) ملد6ر  الشخ�سي 
من) أ ناه  املوقعة  الفقر3  تعد6ل 
التالي:) اليحو  على  األسا�سي  اليظام 
املوقع أ ناه السيد املرني�سي سعيد،)
 221 في) واملقيم  املغربية،) الجنسية 
شقة) اليجا3  اقامة  رو اني  إبراهيم 
الدار) املعاريف  (2 الطابق) (2 رقم)

البيضاء.
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي)
املساهم) 6قرر  القرار،) هذا  بعد 
األسا�سي) اليظام  تعد6ل  الوحيد 

للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2218)تحت رقم)278432
27I

JURISMAG SARL

 GLOBAL CHINESE
MOTORS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رفع رأسلال الشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 GLOBAL CHINESE MOTORS

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 
ريو، شارع سيدي عبد الرحلان، 

عين الذئاب - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.522827
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 12) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »9.922.222) رهم»)
»122.222) رهم»)إلى)»12.222.222 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827322.
28I

كافجيد

اوبسايد سيستم
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

كافجيد
82 زنقة 125 مجلوعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
اوبسا6د سيستم شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شقة رقم 
1 علار3 ب كتبية 2 اقامة محلد 
السا س - 42212 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25991
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)11)غشت)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 2 كتبية) ب  علار3  (1 رقم) »شقة 
 42212 (- السا س) محلد  اقامة 
مراكش املغرب»)إلى)»تجزئة القا رية)
التاني)) 14الطابق  مكتب) (27 علار3)
البيضاء))) الدار  (22232 (- ليساسفة)

املغرب».
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131588.
29I

dakhla(multiservices(sarl

DAKHLA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

dakhla(multiservices(sarl
 NR 46 AVENUE(ELWALAA &

 RUE(ABDELKHALEK(TORRES ،
73000، DAKHLA(MAROC

DAKHLA TRAVAUX  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي املسير3 
3، زنقة تانسيفت، رقم 15 - 73222 

الداجلة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. DAKHLA TRAVAUX
بيع موا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)
الصيد) لوازم  و  العقاقير،) البياء،)

البحري
أشغال البياء)و األشغال العامة)
اشغال اصالح و صيانة املباني)

الـتجــاريـة) الـعـلـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـيـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـيـاعـيـة،)
مـباشــر3) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـر3 باألنـشـطـــة املـذكــــور3)

أعـــــاله.
حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
املسير3)3،)زنقة تانسيفت،)رقم)15 - 

73222)الداجلة))املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( الحسن) فسكا  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

522)حصة) ( (: ( السيد زوبير نبيل)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( السيد فسكا الحسن)
 15 رقم) زنقة تانسيفت،) (،3 املسير3)

73222)الداجلة))املغرب).
حي) عيوانه)ا() ( السيد زوبير نبيل)
 73222  1399 الرقم) (،1 النهضة)

الداجلة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( السيد فسكا الحسن)
 15 رقم) زنقة تانسيفت،) (،3 املسير3)

73222)الداجلة))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2182.
32I

الشتيوي ا ريس

Sté B.C.T.S SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

الشتيوي ا ريس
حي املسير3 الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /14 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب
Sté B.C.T.S SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي بحي 

العروبة طريق تطفت رقم 438 - 
92152  القصر الكبير املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2827
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 31) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»422.222) رهم»)أي من)»122.222 

عن) »522.222) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

6يا6ر)2222)تحت رقم)21.

31I

RZ CONSEIL

 INTERNATIONAL

 BUSINESS NET SUCURITY

IBNS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

RZ CONSEIL

 82RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE(I 3ème(ETG

 N°13 PALMIERS 82RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 I 3ème(ETG(N°13 PALMIERS،

CASABLANCA ،20340 املغرب

 INTERNATIONAL BUSINESS

NET SUCURITY IBNS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

االزور رقم 15 سيدي معروف 

اوال  صالح - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.313827

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2222 6يا6ر) (24 في) املؤرخ 

املصا قة على):
تسركاتي) رضا  ()3( السيد) تفويت 

522)حصة اآتلاعية من أصل)522 

)السيد))3()امال صافي) حصة لفائد3)

بتاريخ)24)6يا6ر)2222.
تسركاتي) رضا  ()3( السيد) تفويت 

522)حصة اآتلاعية من أصل)522 

)3()محلد زين) السيد) ( حصة لفائد3)

6يا6ر) (24 بتاريخ) ركراكي  العابد6ن 

.2222

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827252.

32I

BOURA CONSEILS

أبو عمران دوكنستريكسيو
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI(APPT(N° 3 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
أبو علران  وكنستر6كسيو شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي منزل 
كائن بدوار مساوا الجلاعة القروية 
مغاصيين زرهون - 52222 زرهون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
أبو) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

علران  وكنستر6كسيو.
أشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عامة أو بياء.
منزل) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
كائن بدوار مساوا الجلاعة القروية)
زرهون) (52222 (- زرهون) مغاصيين 

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم العسكري):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العسكري) ابراهيم  السيد 

الدجيسة) املخاطير  عيوانه)ا() وار 

52222)مكياس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العسكري) ابراهيم  السيد 

الدجيسة) املخاطير  عيوانه)ا() وار 

52222)مكياس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)13.

33I

JURISMAG SARL

 SOCIETE ADAM

DEVELOPPEMENTS SARL-

AU  - Sigle : AD
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 SOCIETE ADAM

  DEVELOPPEMENTS SARL-AU

Sigle : AD - شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي 4، ميتدى 

باب أنفا، 3 زنقة  باب امليصور 

، الطابق األول، رقم املكتب 3  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.392215

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2221 نونبر) (12 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تصنيع وإنتاج العطور بجليع) ( (-

انواعها))؛
-)التسويق واالتصاالت والعالقات)

العامة)؛
-)تيظيم الفعاليات واملعارض)؛

-)استيرا  وتصد6ر العطور))بجليع)
انواعها)؛

بالجللة) و  بالتجزئة  البيع  (-
والتسويق.).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827129.
34I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

MODE CUISINE )موض 
كويزين(

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE(HASSAN(II(N° 107
 BP(N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
MODE CUISINE )موض كويزين( 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حومة عين 
الغابة  ائر3 وا  املخازن آلاعة و 
قيا 3 الساحل - 92122 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MODE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

CUISINE))موض كويزين(.
غرض الشركة بإ6جاز):)تصليم و)
اف) تركيب مطبخ بالخشب ام.) ي.)

.(MDF(
حومة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
عين الغابة  ائر3 وا  املخازن آلاعة)
العرائش) (92122 (- و قيا 3 الساحل)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد محسن اليلالحي):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محسن اليلالحي عيوانه)ا()
حومة عين الغابة  ائر3 وا  املخازن)
 92122 الساحل) قيا 3  و  آلاعة 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن اليلالحي عيوانه)ا()
حومة عين الغابة  ائر3 وا  املخازن)
 92122 الساحل) قيا 3  و  آلاعة 

العرائش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)27)6يا6ر)

2222)تحت رقم)23/2022.
35I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 STE KAFAE DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليلان ، 14222، سيدي سليلان 

املغرب
 STE KAFAE DE

CONSTRUCTION  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي وال  

مالك رقم 5 - 14222 سيدي 
سليلان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2777
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (24 املؤرخ في)
 STE(3 شركة ذات املسؤولية املحدو
   KAFAE DE CONSTRUCTION
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
وال ) حي  اإلآتلاعي  مقرها  وعيوان 
مالك رقم)5 - 14222)سيدي سليلان)
لتدهور) نتيجة  (: ل) نتيجة  املغرب 

القطاع).
و حد  مقر التصفية ب حي وال )
سيدي) (14222 املغرب) (5 مالك رقم)

سليلان املغرب.)
و عين:

و) شقرون  ( العربي) السيد)3()
 14222 مالك) وال   حي  عيوانه)ا()
()3( سيدي سليلان املغرب كلصفي)

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  االبتدائية 

22)6يا6ر)2222)تحت رقم)2/2022.

32I

FIDUCIAIRE AMER FISC

OPTIQUE AL MANTIQ
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 OPTIQUE AL MANTIQ



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1408

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
موالي رشيد رقم 157 - 22522 

ميضار املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

395
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 6وليوز) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OPTIQUE AL MANTIQ
أجصائي) (: غرض الشركة بإ6جاز)

اليظارات.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 22522  -  157 رقم) رشيد  موالي 

ميضار املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: متيق) فاطلة  السيد3 
حصة بقيلة)52.222) رهم للحصة).
السيد آراري محلد):))522)حصة)

بقيلة)52.222) رهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() متيق  فاطلة  السيد3 
الدريوش) (22553  2 السعا 3) حي 

املغرب.
عيوانه)ا() محلد  آراري  السيد 
 2 رقم) الخطاب  ابن  علر  شارع 

22553)الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فاطلة متيق عيوانه)ا()حي)
السعا 3)2 22553)الدريوش املغرب

عيوانه)ا() محلد  آراري  السيد 
 2 رقم) الخطاب  ابن  علر  شارع 

22553)الدريوش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدريوش) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)141.
37I

BENZINA FIRDAOUS

ACCURASOFT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

ACCURASOFT SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الوفاء اقامة ا6لان رقم 225 الشقة 
3 طريق صفرو - 32222 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42891

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)24)أكتوبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»تجزئة الوفاء)اقامة ا6لان رقم)225 
 32222 (- صفرو) طريق  (3 الشقة)
مريم) اقامة  (27« إلى) املغرب») فاس 
شقة)7)زنقة بني كيسان تجزئة رياض)
(- الشقف) طريق عين  -أ-) الياسلين)

32222)فاس))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
24) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)8537.
38I

FIDUEXPRESS SARL

VEROTEC INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

VEROTEC INGENIERIE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع تا لة 

الطابق الثاني بلوك9 الرقم94  رب 

مراكش - 22822 املحلد6ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 23) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.VEROTEC INGENIERIE

مكتب) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

 راسات.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

تا لة الطابق الثاني بلوك9)الرقم94 

املحلد6ة) (22822 (- مراكش)  رب 

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بلخير جالد عيوانه)ا()اقامة)

 12252 الخير) مرس  (3 رقم) ا6لن 

الصخيرات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() محلد  رياض  السيد 

الطابق) فيري  لويس  الرقيب  زنقة 

البيضاء) الدار  (22322 3شقة33 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 23 بتاريخ) ( باملحلد6ة) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)2721.

39I

BOURA CONSEILS

إلياسكال فود
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI(APPT(N° 3 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
إلياسكال فو  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
بالطابق األر�سي علار3 رقم 221 
اليعيم 2  - 52222 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

إلياسكال فو .
متعهد) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

حفالت)-)التجار3.
مكتب) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 221 رقم) علار3  األر�سي  بالطابق 

اليعيم)2  - 52222)مكياس املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السقلي) رشيد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() السقلي  رشيد  السيد 
مركز بني تدآيت)21122)بني تدآيت)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() السقلي  رشيد  السيد 
مركز بني تدآيت)21122)بني تدآيت)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
24) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

2221)تحت رقم)5572.
42I

ELHANBALI CONSEILS SARL

MARIH / مريح
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID(BP 52 POSTE
 PRINCIPALE(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC
MARIH / مريح  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 13 
شارع محلد الخامس الطابف 3 

يسار تجزئة اليسر برشيد - 22122 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

MARIH)/)مريح).
املياولة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

. L’intérim/
 13 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)
شارع محلد الخامس الطابف)3)يسار)

تجزئة اليسر برشيد)-)22122)برشيد)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)املغرب سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسن الدوهابي)):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الدوهابي)) الحسن  السيد 

طريق) امين  تجزئة  (128 عيوانه)ا()

سطات) (22122 ( سطات) احلد  بن 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدوهابي)) الحسن  السيد 

طريق) امين  تجزئة  (128 عيوانه)ا()

سطات) (22122 ( سطات) احلد  بن 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2222)تحت رقم)22.

41I

 centre(des(affaires(et(administration(des

competence

كيي پروغ انجيينرن
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre(des(affaires(et

administration des competence

 avenue(mers(sultan(appt 22

 3 atg 1 ، 20400، casablanca

maroc

كيي پروغ انجيينرن شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 

1  الدار البيضاء - 22422 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

527579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

كيي) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

پروغ انجيينرن.

تشغيل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

منشأ3 لصيانة السيارات)،)ميكانيكي)

تصليح)،)تاآر.

22)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)

  1 الطابق) (3 شقة) السلطان  مرس 

الدار البيضاء)-)22422)الدار البيضاء)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: آد6د) محلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() آد6د  محلد  السيد 

البيضاء) ج  ق  (11 رقم) (22 بلوك)

22422)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() آد6د  محلد  السيد 

البيضاء) ج  ق  (11 رقم) (22 بلوك)

22422)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)-.

42I

مستأمية بيت املشاريع ش.م.م

STE KASR AL AHLAM

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

مستأمية بيت املشاريع ش.م.م

39 اقلة زيرالبا الحي اال اري ، 

23522، قصبة تا لة املغرب

STE KASR AL AHLAM شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي طريق 

فاس قصبة تا لة - 23522 قصبة 

تا لة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1289

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 نونبر) (12 املؤرخ في)

 STE(3 شركة ذات املسؤولية املحدو

مبلغ رأسلالها) ( (KASR AL AHLAM

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

قصبة) فاس  طريق  حي  اإلآتلاعي 

قصبة تا لة املغرب) (23522 (- تا لة)

نتيجة ل):)أزمة ما 6ة.

و حد  مقر التصفية ب حي طريق)

قصبة) (23522 (- فاس قصبة تا لة)

تا لة املغرب.)

و عين:

السيد)3()تاغيا))حسن و عيوانه)ا()

تا لة) قصبة  (I329954 23522

املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تا لة)

6يا6ر)2221)تحت رقم)9.

43I
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BENZINA FIRDAOUS

MOUHIEDDINE MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

MOUHIEDDINE MEDIA شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي 

النهضة 2  رقم 82 - 15152 الرماني 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.295
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 15) آيبر) املؤرخ في)
شركة) (MOUHIEDDINE MEDIA
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
82 - 15152)الرماني) 2))رقم) النهضة)
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:
و) الفا6ز  ( فاطلة) السيد)3()
 82 ( رقم) (2 ( النهضة) حي  عيوانه)ا()
()3( الرماني املغرب كلصفي) (15152

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
حي) وفي  (2221 15) آيبر) بتاريخ)
82 - 15152)الرماني) 2))رقم) النهضة)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرماني))بتاريخ)12) آيبر)

2221)تحت رقم)81.
44I

مستأمية بيت املشاريع ش.م.م

SOPIDOR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

مستأمية بيت املشاريع ش.م.م
39 اقلة زيرالبا الحي اال اري ، 
23522، قصبة تا لة املغرب

SOPIDOR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي طريق 
فاس قصبة تا لة حي طريق فاس 
قصبة تا لة 23522 قصبة تا لة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.429

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (28 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
SOPIDOR))مبلغ رأسلالها)122.222 
اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
تا لة حي طريق) طريق فاس قصبة 
قصبة) (23522 تا لة) قصبة  فاس 

تا لة املغرب نتيجة ل):)افالس.
و حد  مقر التصفية ب حي طريق)
 23522 املغرب) تا لة  قصبة  فاس 

قصبة تا لة املغرب.)
و عين:

السيد)3()تاغيا))حسن و عيوانه)ا()
 23522 الوحد3) حي  آليلة  تجرئة 
()3( كلصفي) املغرب  تا لة  قصبة 

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تا لة)

6يا6ر)2222)تحت رقم)12.
45I

مستأمية بيت املشاريع ش.م.م

ESPACE VERT TADLA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

مستأمية بيت املشاريع ش.م.م
39 اقلة زيرالبا الحي اال اري ، 
23522، قصبة تا لة املغرب

ESPACE VERT TADLA شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 28 

الطريق الرئيسية مركز الخير رقم 28 
الطريق الرئيسية مركز الخير 23522 

قصبة تا لة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1725

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (28 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (ESPACE VERT TADLA
وعيوان) 99.222) رهم  رأسلالها)
الطريق) (28 رقم) اإلآتلاعي  مقرها 
الرئيسية مركز الخير رقم)28)الطريق)
23522)قصبة) الرئيسية مركز الخير)

تا لة املغرب نتيجة ل):)أفالس.
 28 و حد  مقر التصفية ب رقم)
الطريق الرئيسية مركز الخير املغرب)

23522)قصبة تا لة املغرب.)
و عين:

السيد)3()تاغيا))حسن و عيوانه)ا()
 23522 الوحد3) حي  آليلة  تجرئة 
()3( كلصفي) املغرب  تا لة  قصبة 

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تا لة)

6يا6ر)2222)تحت رقم)2.
42I

اثتلانية صال ح الد6ن

ABIDA  ELECLIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

اثتلانية صالح الد6ن)
علار3 423 شقة 3 أبواب مراكش 

زون 39 42222 مراكش املغرب
 BUREAU D ETUDE D EXPERTISE

 DES
BATIMENTS ET DES ROUTES

SIGLE 2 EBR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3
و عيوان املقر االآتلاعي 712 

صوكوما 1 مراكش 42222- مراكش 
املغرب .

تفويت حصص 

رقم التقيد في السجل التجاري 
.122299

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تلت) (2221 نونبر) (24 في) املؤرخ 
املصا قة على تفويت السيد)3()أمال))
حفي)522)حصة اآتلاعية من أصل)

522
علا ) السيد)3() لفائد3  حصة 

العاطفي بتاريخ)24)نونبر)2221
باملحكلة) القانوني  اال6داع  تم 
29) آيبر) بتاريخ) بلراكش  التجارية 

2221)تحت رقم)132499

47I

Maitre(Idriss(el(khatib

بدون تسمية
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعيويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
بدون تسلية

بلقت�سى))عقد موثق مؤرخ قي)25 
 ALLUMINIUM أعطى) (2222 6يا6ر)
بالسجل) املسجل  (AVIATION
االبتدائية) باملحكلة  (7189 التجاري)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بتطوان 
مرتيل) طريق  ب  الكائن  التجاري 
و) (ZI 78 79 الصياعية) امليطقة 
تطوان املغرب لفائد3) (93222  -  82
MONTALIUM)ملد3)12)سية تبتدئ)
 21 في) تنتهي  و  (2222 6يا6ر) (21 من)
6يا6ر)2232)مقابل مبلغ شهري قيلته)

22.222) رهم.

48I

HANA COMPTA MAROC

 ZINEWAY SOLUTIONS«
»TRANSPORT

إعالن متعد  القرارات

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE(AL(WAFA(N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 ZINEWAY SOLUTIONS«
 «TRANSPORT
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»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: الشقة 

رقم 19، السفلي، زنقة أزمور 
الجد6د3 24222 الجد6د3 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17835
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)29)نونبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
-)أوال حل الشركة زييواي سولوتيون)
رأسلالها) (٬ م) م  ش  ترانسبورت 
مقرها) وعيوان  522222.22) رهم 
الطابق) (19 رقم) شقة  اإلآتلاعي 
نتيجة) الجد6د3  أزمور  السفلي زنقة 
عدم بلوغ الهدف وحد  مقر التصفية)
الطابق السفلي زنقة) (19 بشقة رقم)
أزمور الجد6د3.)ثانيا-))تم تعين السيد)
طابق) (19 أ6وب فر وس عيوانه رقم)
سفلي زنقة أزمور الجد6د3 كلصفي)

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
الذي 6يص على) (:29-32 بيد رقم)
البيو  الخاصة بحل وتصفية) ما6لي:)

الشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالجد6د3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)27342.
49I

CAGEC

 GROUPE SCOLAIRE
 CLAPAREDE LES CRETES

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AMED  128

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE

 CLAPAREDE LES CRETES PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
2 حي لكريت اوال  حدو لكريلات 

الدارالبيضاء - 22572 الدار 
البيضاء املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.455723
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2221 نونبر) (25 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل 
 GROUPE SCOLAIRE املحدو 3)
  CLAPAREDE LES CRETES PRIVE
152.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
تجزئة) اإلآتلاعي  مقرها  وعيوان 
لكريلات) حدو  اوال   لكريت  حي  (2
الدارالبيضاء)-)22572)الدار البيضاء)
اسباب) (: ل) نتيجة  املغربية  املللكة 

مالية و إ  ارية.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الحي) (12 رقم) تجزئة  الفوارات 
الدارالبيضاء) (22152 (- املحلدي)

املللكة املغربية.)
و عين:

و) زعواط  ( ابتسام) السيد)3()
شارع) الحد6قة  تجزئة  عيوانه)ا()
 23 رقم) فيال  الدر3  آلال  محلد 
سيدي مومن))))22252)الدار البيضاء)
املللكة املغربية كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822227.
52I

اثتلانية صال ح الد6ن

ABIDA ELECLIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل الشكل القانوني للشركة

انتلانية صالح الد6ن 
علار3 423 شقة 3 أبواب مراكش 
زون 39 مراكش 42222 مراكش 

املغرب
 BUREAU D ETUDE D EXPERTISE

 DES  BATIMENTS(ET(DES
ROUTES

SIGLE 2 EBR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3
و عيوان املقر االآتلاعي 712 

صوكوما 1 مراكش 42222- مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقيد في السجل التجاري 

.122299
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تلت) (2221 نونبر) (24 في) املؤرخ 
الشكل) تحويل  ( على) املصا قة 
للشركة من))»شركة ذات املسؤولية)

املحدو 3»
مسؤولية) ذات  شركة  إلى»)

محدو 3))ذات))الشريك الوحيد».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
29) آيبر) بتاريخ) بلراكش  التجارية 

2221)تحت رقم)132499
51I

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

ROMMANI TRANS
إعالن متعد  القرارات

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE
 AVENUE(DE(LA(RESISTANCE 24

N°16، 90020، Tanger(Maroc
ROMMANI TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: شارع 

موالي عبد الحفيظ رقم 21 طيجة 
92222 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.74259
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)13) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
الرماني) الحليد  عبد  السيد  فوت 
عد ها)) و  حصصه  كامل  الصبار 
عسو) مصطفى  للسيد  1222حصة 

من فئة)522) رهم.
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
استقالة السيد عبد الحليد الرماني)

الصبار من ميصب املسير للشركة مع)
ابراء)الذمة),)و تعيين السيد مصطفى)
عسو مسيرا وحيدا للشركة ملد3 غير)

محدو 3..)
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
من) (12’15’8’2 الفصول) تعد6ل 

القانون االسا�سي للشركة.
على) 6يص  الذي  (:4 رقم) قرار 
ما6لي:)اعا 3 صيغة اليظام االسا�سي)

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
الذي) املال:) راس  (- (2 رقم) بيد 
مصطفى) السيد  ما6لي:) على  6يص 

عسو.....522.222,22) رهم
بيد رقم)8)-)الحصص:)الذي 6يص)
عسو) مصطفى  السيد  ما6لي:) على 

1222)حصة
الذي) الراسلال:) (15- رقم) بيد 
مصطفى) السيد  ما6لي:) على  6يص 
الكبيرسية) بالقصر  املز ا   عسو 
الوطيية) للبطاقة  الحامل  و  (1983
والساكن بالقصر) (LB 123995 رقم)
الكبير حي العروبة م\ج زنقة)19)رقم)

 7
بيد رقم)-12)االمضاء:)الذي 6يص)
عسو) مصطفى  السيد  ما6لي:) على 
و) (1983 الكبيرسية) بالقصر  املز ا  
 LB رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

.123995
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
32) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)249442.
52I

consulsud

LBT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

consulsud
 RUE 26 NR 46 HAY(EL

 OUAHDA 02 RUE 26 NR 46
 HAY(EL(OUAHDA 02، 70000،

LAAYOUNE MAROC
 LBT MAROC
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شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

 RUE وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 TCHAD(N 100 LAAYOUNE

70000 LAAYOUNE(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39749

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LBT (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAROC

(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX DIVERS TRAVAUX

.CONSTRUCTION

 RUE (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 TCHAD N 122 LAAYOUNE

.72222 LAAYOUNE MAROC

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

352.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:

العييين) ماء) القوم  سيد  السيد 

122) رهم) حصة بقيلة) (35.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العييين) ماء) القوم  سيد  السيد 

 72222 ( الدشير3 العيون) عيوانه)ا()

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العييين) ماء) القوم  سيد  السيد 

 72222 ( الدشير3 العيون) عيوانه)ا()

العيون املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)26/2022.

53I

جبر3))الشرق

REAL PROPERTY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ملثل قانوني للشركة

جبر3  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املد6ية شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املد6ية 

شقة رقم 3 بركان، 299، بركان 

املغرب

REAL PROPERTY »شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: شقة تقع 

بالطابق االول رقم 3 اقامة رياض 

املد6ية حي الحسني بركان - 23322 

بركان املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8217

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

وتبعا) (2222 6يا6ر) (23 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  آد   لتعيين مسير)6ن()

امللثل)6ن()القانوني)6ن(:)

-)كرومي الزهر3

-)شطو هشام

- REAL PROPERTY)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد الكائن مقرها اإلآتلاعي ب:)

شقة تقع بالطابق االول رقم)3)اقامة)
بركان) الحسني  حي  املد6ية  رياض 

23322)بركان املغرب
عيد) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)8217

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)27/2022.

54I

Y.A.N.Z CONSULTING

TRANS CHAMAL AL IZ
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
TRANS CHAMAL AL IZ شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي رقم 23 
املجلوعة السكيية البلد6ة طابولة 

تطوان - 93222 تطوان  املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12729

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2217 نونبر) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
شراء) (، بيع) (، استيرا ) (، اقتياء) (*
تسويق املعدات واملوا  اإلنشائية) (،
تروس) معدات  من  الجرارات  مالت 
الغيار) قطع  (، املوا ) الشاحيات من 
لتوليد) املستخدمة  أو  الجد6د3 
أي) من  والبضائع  املية  املضخات 

نوع.
-)االستحواذ) التثبيت) (- اإلنشاء) (*
املواقع) آليع  وتشغيل  تأآير  على 
واملنشآت) الحجرية  املقالع  ومنشآت 
املعدات) وبيع  لتصنيع  الصياعية 

وموا  البياء.
*)آليع علليات التجار3 الوطيية)
والدولية تصنيع االستيرا  والتصد6ر)
السلع) آليع  ونقل  وتوزيع  وشراء)
أي) من  املحظور3  غير  وامليتجات 

مصدر ومن أي نوع
معدات) انواع  آليع  تأآير  (*
املقالع الحجرية))و االت البياء)و كراء)

الشاحيات)
يَتجة)

ُ
بيع آليع السلع امل شراء) (*

عة صيَّ
ُ
أو امل

والتلثيل) العامة  التجار3  (*
مختلف) في  والصياعي  التجاري 

االسواق)

*)املشاركة في الصفقات العلومية)
العامة التي تخص الدولة و الخاصة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
نونبر) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2217)تحت رقم)2237.
55I

L.AUDIFEC

META 4 S
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES  BERNABEN 4 EME

 ETAGE(ANGLE(RUE(FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION(CASABLANCA،
20370، CASABLANCA(MAROC
META 4 S شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  أوال  نجاع 

طريق جريبكة ، - 23222  الفقيه 
بن صالح   املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 23) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 META (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.4 S
إستغالل) (: غرض الشركة بإ6جاز)
للفواكه) املبر 3  املستو عات 
الغذائية) وامليتجات  والخضروات 
؛إستغالل األنشطة الزراعية من أي)
السلع) وتصد6ر آليع  ؛استيرا   نوع)
آليع) عامة  بصفة  و  وامليتجات 
أن) 6لكن  التي  التجارية  ( العلليات)
تتصل بصفة مباشر3 أو غير مباشر3)
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بغرض الشركة والتي تؤ ي إلى تطور)

الشركة املذكور3...

أوال ) ( (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

  23222 (- (، جريبكة) طريق  نجاع 

الفقيه بن صالح)))املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: نجيمي) حسن  ( السيد)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() نجيمي  حسن  ( السيد)

 23222   19 فيال) األصيل  تجزئة 

الفقيه بن صالح املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() نجيمي  حسن  ( السيد)

 23222   19 فيال) األصيل  تجزئة 

الفقيه بن صالح املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

23)6يا6ر)2222)تحت رقم)02/2022.

52I

مكتب الخبر3 في املحاسبة

 SOCIETE DRIF EL
MOURABITINE -SODRIMO

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

مكتب الخبر3 في املحاسبة

22 زنقة ابن بطوطة ، 52222، 

الراشيد6ة املغرب

 SOCIETE DRIF EL

 MOURABITINE -SODRIMO

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الزنقة 48 
رقم 41 مكرر حي تاركة الجد6د3 - 

52222 الرشيد6ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6ونيو) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

متبوعة) الشركة  تسلية 

بلختصر) اإلقتضاء) عيد 

 SOCIETE DRIF EL (: تسليتها)

.MOURABITINE -SODRIMO

غرض الشركة بإ6جاز):)-1املتاآر3.)

-2)األشغال املختلفة..

الزنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
41)مكرر حي تاركة الجد6د3) 48)رقم)

- 52222)الرشيد6ة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: السيد  ريف عبد الواحد)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد  ريف حسن):))252)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 152 ( (: السيد  ريف عبد املغني)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الواحد) عبد  السيد  ريف 
مكرر) (41 رقم) (48 الزنقة) عيوانه)ا()

حي تاركة الجد6د3)52222)الرشيد6ة)

املغرب.

عيوانه)ا() حسن  السيد  ريف 
تاركة) مكرر حي  (41 رقم) (48 الزنقة)

الجد6د3)52222)الرشيد6ة املغرب.

السيد  ريف عبد املغني عيوانه)ا()
تاركة) مكرر حي  (41 رقم) (48 الزنقة)

الجد6د3)52222)الرشيد6ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد) عبد  السيد  ريف 
مكرر) (41 رقم) (48 الزنقة) عيوانه)ا()

حي تاركة الجد6د3)52222)الرشيد6ة)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالرشيد6ة) االبتدائية 

6وليوز)2222)تحت رقم)545.

57I

KEN.BOUI SERVICES

T-J KHALID
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 علار3 اليجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 23322، بركان 
املغرب

T-J KHALID شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
البكاي لهبيل علار3 اليجوم الطابق 
4 الشقة 4 - 23322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 15) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 T-J (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KHALID
*تشييد) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

املباني السكيية وغير السكيية
االليات) واالستيرا   *التصد6ر 

الصياعية.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
البكاي لهبيل علار3 اليجوم الطابق)

4)الشقة)4 - 23322)بركان املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (122 ( (: السيد آبار جالد)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 323 السيد آبار جالد عيوانه)ا()
 22822 ( شارع وارزازات حي التقدم)

تاوريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 323 السيد آبار جالد عيوانه)ا()
 22822 ( شارع وارزازات حي التقدم)

تاوريرت املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)25/2022.
58I

KEN.BOUI SERVICES

YOUBIMEX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 علار3 اليجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 23322، بركان 
املغرب

YOUBIMEX شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
البكاي لهبيل علار3 اليجوم الطابق 
4 الشقة 8 - 23322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 15) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.YOUBIMEX
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*تشييد) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

املباني السكيية وغير السكيية

*التصد6ر واالستيرا .

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

البكاي لهبيل علار3 اليجوم الطابق)

4)الشقة)8 - 23322)بركان املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: السيد عبد القا ر اليوبي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اليوبي) القا ر  عبد  السيد 

 22 525)زنقة تاوريرت حي) عيوانه)ا()

غشت)22822)تاوريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اليوبي) القا ر  عبد  السيد 

 22 525)زنقة تاوريرت حي) عيوانه)ا()

غشت)22822)تاوريرت املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)24/2022.

59I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

H3FR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

H3FR شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اوال  

اعلار3 آلاعة الشعراء العطاوية 

قلعة السراغية - 43122 قلعة 

السراغية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

.H3FR(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

اشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البياء)واشغال مختلفة

التجار3 العامة.

عيوان املقر االآتلاعي):) وار اوال )

العطاوية) الشعراء) آلاعة  اعلار3 

قلعة) (43122 (- السراغية) قلعة 

السراغية املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

2.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:

السيد حيد3 عبد الغني):))22.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حيد3 عبد الغني عيوانه)ا()
العطاوية) ( تساوت) تجزئة  (371 رقم)

قلعة) (43122 السراغية) قلعة  (2

السراغية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حيد3 عبد الغني عيوانه)ا()
العطاوية) ( تساوت) تجزئة  (371 رقم)

قلعة) (43122 السراغية) قلعة  (2

السراغية املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

بتاريخ) ( السراغية) بقلعة  االبتدائية 

22)6يا6ر)2222)تحت رقم)06/2022.

22I

Cabinet(RGUIG(&(Associés

Ortho-MEA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

Cabinet(RGUIG & Associés

119،  شارع عبد املومن ، رقم 29 

، 22222، الدار البيضاء املللكة 

املغربية

Ortho-MEA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 

سلية ، اقامة شهرزا  3،  رقم 

22  - 22222 الدار البيضاء املللكة 

املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.425187

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 نونبر) (11 املؤرخ في)

ذات) شركة  (Ortho-MEA SARL

رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

اقامة) (، سلية) شارع  اإلآتلاعي 

شهرزا )3،))رقم)22  - 22222)الدار)

نتيجة) املغربية  املللكة  البيضاء)

لوقف النشاط.

و عين:

و) كيران  بن  ( ( رآاء) ( السيد)3()

عيوانه)ا())29)شارع علي بن حرازم حي)

)املللكة) الدار البيضاء) (22222 لوبيز)

املغربية كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

شارع) وفي  (2221 نونبر) (11 بتاريخ)

رقم) ( (،3 شهرزا ) اقامة  (، سلية)

املللكة) الدار البيضاء) (22222 -   22

املغربية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)42424.

21I

OREA

COGNIZANT CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

  COGNIZANT CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 322/ض، 

علار3 ك2 تجزئة ميدرونا، طابق 3،  

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.235227

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تم تعيين) 27)شتيبر) املؤرخ في)
مسير آد6د للشركة السيد)3()زعري)

شكيب))كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)44827.

22I

CENTRE ANMAA 2 MHAMID 9 PRIVE SARL

JASMIN›S YUMMIES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

JASMIN’S YUMMIES SRAL

إقامة أمير محل رقم 1 از هار 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

 JASMIN›S YUMMIES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي إقامة أمير 

محل رقم 1 از هار  مراكش 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JASMIN’S YUMMIES SARL
متجر) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الحلويات
كافتير6ا

ملون الحفالت.
عيوان املقر االآتلاعي):)إقامة أمير)
 42222 1)از هار))مراكش) محل رقم)

مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد3 6اسليية اغبولى)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: ( اغبولى) الحسين  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اغبولى) 6اسليية  السيد3 
زنقة محلد البقال علار3) عيوانه)ا()
 42222 مراكش) آليز  (5 الشقة) (89

مراكش املغرب.
السيد الحسين اغبولى))عيوانه)ا()
تجزئة امليار الرقم)91)مراكش)42222 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اغبولى) 6اسليية  السيد3 
زنقة محلد البقال علار3) عيوانه)ا()
 42222 مراكش) آليز  (5 الشقة) (89

مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
28) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131248.
23I

Trefle(Conseil

TOP GOURMANDISE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
TOP GOURMANDISE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 7 
MENARA MALL شارع محلد 

السا س  - 42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78543

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
 MULTI ()3( السيد) تفويت 
FOOD GROUP SA 29.998)حصة)
حصة) (32.222 اآتلاعية من أصل)
  MFG VIVO ()3( السيد) ( لفائد3)
23) آيبر) بتاريخ) (HOLDING SA

.2221
 MULTI FOOD()3((تفويت السيد
GROUP SA 1)حصة اآتلاعية من)
السيد) ( 32.222)حصة لفائد3) أصل)
 VIVO ENERGY  MAROC SA ()3(

بتاريخ)23) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131542.

24I

CHICHAOUA ENGINS

CHICHAOUA ENGINS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

CHICHAOUA ENGINS
 وار أوال  شيان آلاعة السعيدات 

شيشاو3
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

CHICHAOUA ENGINS
وعيوان مقرها االآتلاعي  وار أوال  

شيان آلاعة سعيدات شيشاو3
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 نونبر) (22 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 22.222« أي من) »982.222) رهم»)

عن) »1.222.222) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) باميتانوت  االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)584/2021

25I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة انير بست لالستيراد و 

التصدير

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

شركة انير بست لالستيرا  و التصد6ر 

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي حي اوال  

عي�سى بني انصار - 22222 الياظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22229

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

*)نقل البضائع لحساب الغير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)22.

22I

DRIEB(&(ASSOCIES

BLUE BOX
إعالن متعد  القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC

BLUE BOX  »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 28، زنقة 
بور  - الصخور السو اء - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:-.
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 22) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ما6لي:)الرفع من الرأسلال اإلآتلاعي)
ليصبح) 522.222,22) رهم  من)
بخلق) وذلك  1.222.222,22) رهم 
5.222)حصة اآتلاعية آد6د3 من)
بالكامل) مكتتبة  122,22) رهم  فئة)
من طرف الشريك الوحيد بواسطة)

مرحل من آد6د.
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
األساسية) القوانين  وتحيين  إعا 3 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
من) املقدمة  الرقلية  الحصص 
تبلغ) سافوراه  فليب  السيد  طرف 
إلى) مقسلة  1.222.222,22) رهم 
فئة) من  اآتلاعية  حصة  (12.222

122,22) رهم
على) 6يص  الذي  (:7 رقم) بيد 
اإلآتلاعي) الرأسلال  حد   ما6لي:)
إلى) 1.222.222,22) رهم مقسم  في)
آليعها) اآتلاعية  حصة  (12.222
الشريك) من طرف  ومحرر3  مكتتبة 

الوحيد السيد فليب سافوراه
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827232.
27I
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Soft(finances(sarl

STE COBARWA

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

Soft(finances(sarl

شارع بئر أنزران علار3 زينب رقم 4 ، 

12222، سيدي قاسم الغرب

STE COBARWA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي آرار3 

تروال املركز - 12222 وزان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.935

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 23) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (STE COBARWA

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

(- اإلآتلاعي حي آرار3 تروال املركز)

12222)وزان املغرب نتيجة ل):)-)أزمة)

النشاط

-)امليافسة.

و حد  مقر التصفية ب حي آرار3)

تروال املركز)-)12222)وزان املغرب.)

و عين:

قا�سي) ( املصطفى) السيد)3()

حلاني و عيوانه)ا()تروال املركز تروال)

()3( كلصفي) املغرب  وزان  (12222

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

21) آيبر) بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2221)تحت رقم)3422.

28I

COMPTOIR LH

COMPTOIR LH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTOIR LH
 N 276 BD(IBN(TACHEFINE
 ETG 3 CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA املغرب
COMPTOIR LH شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 272 
شارع ابن تاشفين الطابق 3  - . الدار 

لبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 13) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COMPTOIR LH
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العامة
نقل البضائع

بيع أآزاء)السيارات.
عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)272 
شارع ابن تاشفين الطابق)3))-).)الدار)

لبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسين امهاوش):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين امهاوش عيوانه)ا()
قصر ا6ت 6حيى الييف)).)تيغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين امهاوش عيوانه)ا()
قصر ا6ت 6حيى الييف)).)تيغير املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)44292.
29I

Soft(finances(sarl

TEROUAL EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أنزران علار3 زينب رقم 4 ، 

12222، سيدي قاسم الغرب
TEROUAL EQUIPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي آرار3 
تروال املركز تروال - 12222 وزان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1183

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 TEROUAL الوحيد) الشريك  ذات 
رأسلالها) مبلغ  ( (EQUIPEMENT
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
املركز) تروال  آرار3  حي  اإلآتلاعي 
وزان املغرب نتيجة) (12222 (- تروال)

ل):)-)أزمة النشاط
-)امليافسة.

و حد  مقر التصفية ب حي آرار3)
وزان) (12222 (- تروال) املركز  تروال 

املغرب.)
و عين:

قا�سي) ( املصطفى) السيد)3()
حلاني و عيوانه)ا()تروال املركز تروال)
()3( كلصفي) املغرب  وزان  (12222

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

21) آيبر) بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2221)تحت رقم)3421.

72I

beroc(conseil

Société AMINE TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

beroc(conseil

 imm 60 appt 7 av(zerktouni(v.n

 fes(ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

 Société AMINE TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي محل رقم 

84 آيان اليلني الجيانات فاس - 

32242 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Société AMINE TRANSFERT

شركة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

تحويل األموال).

عيوان املقر االآتلاعي):)محل رقم)

(- فاس) الجيانات  اليلني  آيان  (84

32242)فاس املغرب.
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أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: غالب سكيية) السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() غالب سكيية  السيد3 

عين) حرازم  سيدي  طريق  (17 رقم)

التقبي فاس)32242)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() غالب سكيية  السيد3 

عين) حرازم  سيدي  طريق  (17 رقم)

التقبي فاس)32242)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)55.

71I

fudcom

EL GHOFRANE PRINT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudcom

 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER

 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL(BD(HASSAN(II(N°202.

 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

EL GHOFRANE PRINT شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
الحلدانية 2 رقم 12 الطابق األول 

بني مالل - 23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12287

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2221  آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GHOFRANE PRINT

طابعة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

،بتفاصيل) كروم) ليثو  (، تصويرية)

ناعلة أو عن طريق علليات الصور)

اليلوذآية)

تاآر

أتلتة املكاتب.

تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الطابق األول) (12 رقم) (2 الحلدانية)

بني مالل)-)23222)بني مالل املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( حليد) زكرياء) السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد زكرياء)حليد)):)بدون بقيلة)

1) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زكرياء)حليد))عيوانه)ا()حي)

بني مالل) (2 رقم) (14 �سي سالم بلوك)

23222)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زكرياء)حليد))عيوانه)ا()حي)

بني مالل) (2 رقم) (14 �سي سالم بلوك)

23222)بني مالل املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)4.

72I

sofoget

QT SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
QT SOLUTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  القييطر3 
59 شارع موالي عبد العزيز رقم 4 
إقامة موالي عبد العزيز - 14222  

القييطر3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2222 23) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 QT (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOLUTIONS
غرض الشركة بإ6جاز):)بيع برامج)

الكلبيوتر
االستشارات اإل ارية

تجار3 أآهز3 كلبيوتر.
عيوان املقر االآتلاعي):))القييطر3)
 4 رقم) العزيز  شارع موالي عبد  (59
  14222 (- العزيز) عبد  موالي  إقامة 

القييطر3 املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: إلياس قطاوي) ( السيد)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1222 (: قطاوي) إلياس  ( السيد)

بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

إلياس قطاوي عيوانه)ا()) ( السيد)

القييطر3)14222))القييطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

إلياس قطاوي عيوانه)ا()) ( السيد)

القييطر3)14222))القييطر3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)23)6يا6ر)

2222)تحت رقم)-.

73I

ASK IDEA CONSULTING

ASK IDEA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASK IDEA CONSULTING

12 شارع الحرية الطابق 3 شقة 

5 الدار البيضاء ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

ASK IDEA CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 112 ب ل  

2 املد6ية املشتركة الحي الحسني - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.212979

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 

 ASK IDEA الوحيد) الشريك  ذات 

رأسلالها) مبلغ  ( (CONSULTING

مقرها) وعيوان  12.222) رهم 

املد6ية) (2 ( ل) ب  (112 اإلآتلاعي)

 22222 (- الحسني) الحي  املشتركة 

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

نشاط راكد بانتظار التصفية.



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1418

ب) (112 و حد  مقر التصفية ب)

املد6ية املشتركة الحي الحسني) (2 ل)

املغرب)22222)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ( جراط) ( اسلة) السيد)3()

الوليد) بن  جالد  شارع  عيوانه)ا()
إقامة أمل أ طابق)23)رقم)29)تطوان)

()3( تطوان املغرب كلصفي) (93222

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827233.

74I

FADIFISC

EBBOIS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

علار3 امزيل و الزركدي اكا 6ر 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكا 6ر املغرب

EBBOIS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي بلوك س رقم 182 حي 

الوفاء - 82222 اكا 6ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EBBOIS TRAVAUX
اعلال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
نجار3 الخشب)-)و االملييوم)-)PVC)-)و)

الحد6د)
اعلال مختلفة)-)اعلال البياء.

الطابق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
السفلي بلوك س رقم)182)حي الوفاء)

- 82222)اكا 6ر املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الكبير الوافي):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الكبير الوافي عيوانه)ا()
اقامة النهضة علار3)27)شقة)3 382 

بنسركاو))82222)اكا 6ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الكبير الوافي عيوانه)ا()
اقامة النهضة علار3)27)شقة)3 382 

بنسركاو))82222)اكا 6ر املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
29) آيبر) بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2221)تحت رقم)127871.
75I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

NAJI MATCO )ناجي ماطكو(
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE(HASSAN(II(N° 107
 BP(N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
NAJI MATCO )ناجي ماطكو( شركة 

ذات مسؤولية محدو 3

 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املغرب الجد6د الشطر التاني رقم 

2297ب - 92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 NAJI (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

MATCO))ناجي ماطكو(.

بيع موا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)

البياء)واألعلال املختلفة.

تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

رقم) التاني  الشطر  الجد6د  املغرب 

2297ب)-)92222)العرائش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: استيتو) ناجي  السيد 

حصة بقيلة)522) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() استيتو  ناجي  السيد 

 293 رقم) الجد6د  املغرب  تجزئة 

92222)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() استيتو  ناجي  السيد 

 293 رقم) الجد6د  املغرب  تجزئة 

92222)العرائش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)27)6يا6ر)

2222)تحت رقم)22/2022.

72I

COMPTOIR LH

COMPTOIRE AM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTOIRE AM
 N 276 BD(IBN(TACHEFINE
 ETG 3 CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA املغرب
COMPTOIRE AM شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 272 

شارع ابن تاشفين الطابق 3  - . الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 13) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COMPTOIRE AM
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العامة
نقل البضائع

بيع أآزاء)السيارات.
عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)272 
شارع ابن تاشفين الطابق)3))-).)الدار)

البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسين امهاوش):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):



1419 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

السيد الحسين امهاوش عيوانه)ا()
قصر ا6ت 6حيى الييف)).)تيغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين امهاوش عيوانه)ا()
قصر ا6ت 6حيى الييف)).)تيغير املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)44218.
77I

comptacontrole

 LIBRAIRIE VOLTAIRE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93222، طيجة املغرب
 LIBRAIRIE VOLTAIRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الصدر رقم 234 تجزئة النرآس - 
92222 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93949
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 25) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 LIBRAIRIE الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (VOLTAIRE SARL AU
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
رقم) الصدر  شارع  اإلآتلاعي  مقرها 
234)تجزئة النرآس)-)92222)طيجة)
لم تحقق الشركة) (: املغرب نتيجة ل)

لالهداف التي تحققت من اآلها.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- النرآس) تجزئة  (234 رقم) الصدر 

92222)طيجة املغرب.)
و عين:

و) ازكاغ  ( الصلد) عبد  السيد)3()
عيوانه)ا()حي العزيفات شارع موالي)

علي الشريف رقم)54 92222)طيجة)

املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)98.

78I

مكتب محاسبة

OUJARTIN

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

مكتب محاسبة

علار3 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيد6ة ، 52224، 

الرشيد6ة املغرب

OUJARTIN  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي قصر 

كيغالن الريصاني - 52222 

الريصاني املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14299

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) (2221 32) آيبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»بيع موا  البياء

»تسلين) إلى) املختلفة») األشغال 

العجول

بيع تغد6ة البهائم

الوساطة».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)11/2022.

79I

STE BABOUZID

RA TRAV SERV
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
RA TRAV SERV شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مد6ية 
الوحد3 بلوك c رقم 528  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39729

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RA (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRAV SERV
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العلومية والبياء.
مد6ية) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 72222 -   528 رقم) (c الوحد3 بلوك)

العيون املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
الرو�سي) الكريم  عبد  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
(: الرو�سي) الكريم  عبد  السيد 

1222)بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الرو�سي) الكريم  عبد  السيد 
العيون) (72222 العيون) عيوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرو�سي) الكريم  عبد  السيد 
العيون) (72222 العيون) عيوانه)ا()

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)34.

82I

comptacontrole

LIBRAIRIE AHLAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 

اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93222، طيجة املغرب

 LIBRAIRIE AHLAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

البيك الشعبي رقم 7 شارع 74 بني 

مكا 3 - 92222 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93773

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2221 نونبر) (27 املؤرخ في)

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 

 LIBRAIRIE الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ رأسلالها) ( (AHLAN SARL AU

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

اإلآتلاعي تجزئة البيك الشعبي رقم)

7)شارع)74)بني مكا 3)-)92222)طيجة)

لم تحقق الشركة) (: املغرب نتيجة ل)

لالهداف التي تحققت من اآلها.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

بني) (74 شارع) (7 البيك الشعبي رقم)

مكا 3)-)92222)طيجة املغرب.)



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1420

و عين:
و) االشهب  ( آليلة) السيد)3()
 92222 توزين) بني  حي  عيوانه)ا()

طيجة املغرب كلصفي))3()للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)97.

81I

STE BABOUZID

CONSTRUSERV
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
CONSTRUSERV شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجز3 
الوفاق بلوك B رقم 522  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39771

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUSERV
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العلومية والبياء.

تجز3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 72222  -   522 رقم) (B الوفاق بلوك)

العيون املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد امحلد اعوي�سي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 1.222 (: ( )السيد امحلد اعوي�سي)

بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد امحلد اعوي�سي))عيوانه)ا()

العيون)72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امحلد اعوي�سي))عيوانه)ا()

العيون)72222)العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)38.

82I

FADIFISC

 SOUSS PERFORMANCE
LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

علار3 امزيل و الزركدي اكا 6ر 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكا 6ر املغرب
 SOUSS PERFORMANCE

LOGISTICS شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي وحد3 42 
تجزئة رقم 1 و 2 الوفاق بن سركاو - 

82222 اكا 6ر املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41241

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)12) آيبر)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

2)الوفاق) 1)و) 42)تجزئة رقم) »وحد3)

اكا 6ر املغرب») (82222 (- بن سركاو)

/22 وحد3) السفلي  »الطابق  إلى)

اليوبوليس)) الصياعية  امليطقة  إ2)

اكا 6ر)) (82222 (- الدراركة) آلاعة 

املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

29) آيبر) بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2221)تحت رقم)127882.

83I

BOUAMAMA DE TOURISME

 BOUAMAMA DE
TOURISME

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

BOUAMAMATOURISME
زنقة عدن حي موالي رشيد الشطر 
الثاني رقم 17 ، 72222، العيون 

املغرب

 BOUAMAMA DE TOURISME

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة عدن 

حي موالي رشيد الشطر الثاني رقم 

17 - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BOUAMAMA DE TOURISME

اإلقامة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

السياحية وغيرها من أماكن اإلقامة)

قصير3 املدى.)اإلقامة والطعام.

التي) األنشطة  آليع  ملارسة  (-
تعو  باليفع على قطاع السياحة مثل)

اإل6واء)،
وإصالح) وتصنيع  وبيع  شراء)
ومعدات) البياء) معدات  واستيرا  

الحفر)،
وهيدروليكية) ميكانيكية 

وميكانيكية.
ترويج العقارات وشرائها وبيعها) (-
وتحويلها) واستبدالها  وأجذها 
وإصالحها وتطويرها لألرا�سي واملباني)

وبصفة عامة أي صفقة عقارية.
األرا�سي ألغراض) حياز3 وشراء) (-
على) واالستحواذ  (، والبياء) التطوير 
أو) املساهلة  طريق  عن  حصص 
االستحواذ) أو  املشاركة  أو  االندماج 
آليع) في  السيدات  أو  األسهم  على 
املرتبطة) والشركات  الشركات 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالغرض)
عام) وبشكل  (، للشركة) االآتلاعي 
تطوير) يعزز  أن  6لكن  �سيء) أي  في 

الشركة.
-)نقل البضائع لحساب الغير)،

عيوان املقر االآتلاعي):)زنقة عدن)
الثاني رقم) الشطر  حي موالي رشيد 

17 - 72222)العيون املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
احضيه) بوعلامة  السيد 
حي) (17 رقم) عدن  زنقة  عيوانه)ا()
 72222 الثاني) الشطر  موال6رشيد 

العيون املغرب.
عيوانه)ا() البيكم  املختار  السيد 
طرفا6ة) (72252 اجفيير) الفتح  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
احضيه) بوعلامة  السيد 
حي) (17 رقم) عدن  زنقة  عيوانه)ا()
 72222 الثاني) الشطر  موال6رشيد 

العيون املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)-.

84I

KAZED NEGOCE

)CAFE OUED YEKEM( كافي 
واد يكم

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

KAZED NEGOCE
 N°433 APPT(N°2  ETAGE 1, LOT
  RIAD OULED METAA TEMARA

 - RABAT ، 10000، RABAT
MAROC

)CAFE OUED YEKEM( كافي وا  
6كم شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
الحريشة 1GH علار3 1 محل 

تجاري رقم 2 الصخيرات - 12252  
الصخيرات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
135231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE((:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

OUED YEKEM()كافي وا  6كم.
مقهى) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
ملول) ( و) مطعم  و  شاي  قاعة  و 

مياسبات.
تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
محل) (1 علار3) (1GH الحريشة)
  12252 (- الصخيرات) (2 تجاري رقم)

الصخيرات املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: أولكا ستاريكوفا) ( السيد3)
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 422 ( (: السيد3 اسلاعيلي غيثه)
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

ستاريكوفا) أولكا  ( السيد3)
إقامة) (7 الشقة) (4 علار3) عيوانه)ا()
امليصور) يعقوب  الفتح  حي  املجد 

الرباط))12152)الرباط))املغرب.
السيد3 اسلاعيلي غيثه عيوانه)ا()
حي) املجد  إقامة  (7 الشقة) (4 علار3)
الرباط)) امليصور  يعقوب  الفتح 

12152)الرباط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ستاريكوفا) أولكا  ( السيد3)
إقامة) (7 الشقة) (4 علار3) عيوانه)ا()
امليصور) يعقوب  الفتح  حي  املجد 

الرباط))12152)الرباط))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بتلار3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)223232222294.

85I

FIDUCIAIRE BAMMOU

OUM HIDAYA IMPRIMERIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
 OUM HIDAYA IMPRIMERIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  االرشا  
التوسعي رقم 127 - 14222 

القييطر3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45515

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 21) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

حسين لشهب) ()3( تفويت السيد)
 122 حصة اآتلاعية من أصل) (52
6ونس بر ) ()3( السيد) ( حصة لفائد3)

بتاريخ)21) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالقييطر3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)2293.

82I

فيداكا

RAMCOLLE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيداكا
اكا 6ر شارع عبد الرحيم بوعبيد 
علار3 انفالس رقم 11 ، 82222، 

اكا 6ر املغرب
RAMCOLLE شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 825 
زنقة رقم 18 الحى الصياعي ا6ت 
ملول  انزكان - 82152 ا6ت ملول 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.RAMCOLLE
غرض الشركة بإ6جاز):)بيع و شراء)
واملوا ) الغراء) انواع  آليع  وتوزيع 

الالصقة.
بيع و شراء)وتوزيع واستيرا  آليع)
املتعلقة) االولية  املوا   و  املعدات 

بغرض الشركة.

عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)825 
زنقة رقم)18)الحى الصياعي ا6ت ملول))

انزكان)-)82152)ا6ت ملول املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد جالد ابو القاسم):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جالد ابو القاسم عيوانه)ا()
 82222 ( املحلدي) الحي  (2433 رقم)

اكا 6ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جالد ابو القاسم عيوانه)ا()
 82222 ( املحلدي) الحي  (2433 رقم)

اكا 6ر املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

22) آيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2221)تحت رقم)2742.

87I

محاسب جربوش انوار

SUD DOHA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسب جربوش انوار

 N°125 Q.I(AGADIR(N°125 Q.I

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

  SUD DOHA TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 25 

تجزئة رشدي سليلان زها سيدي 

بيبي شتوكا3 ا6ت باها - 87274 

MAROC شتوكا3 ا6ت باها

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24433
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 28 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 شتيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SUD (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. DOHA TRANSPORT
(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

.TRANSPORT PERSONNEL
 25 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)
سيدي) زها  سليلان  رشدي  تجزئة 
 87274 (- باها) ا6ت  شتوكا3  بيبي 

.MAROC(شتوكا3 ا6ت باها
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( السيد زكرياء)حليدوش):)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زكرياء)حليدوش عيوانه)ا()
 وار الخربة سيدي بيبي شتوكا3 ا6ت)
باها)87274)شتوكا3 ا6ت باها املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء)حليدوش عيوانه)ا()
 وار الخربة سيدي بيبي شتوكا3 ا6ت)
باها)87274)شتوكا3 ا6ت باها املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
28)أكتوبر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

2221)تحت رقم)2295.
88I

BAYT ALQUDS

بيت القدس
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

BAYT ALQUDS
 Imm 30 appt8 rue(Moulay

 Ahmed(loukili(Hassan ، 10000،
RABAT MAROC

بيت القدس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 32 
شقة 8 زنقة أحلد الوكيلي حسان - 

12222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

157129
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
بيت) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

القدس.
مطعم و) (: غرض الشركة بإ6جاز)

مقهى.
عيوان املقر االآتلاعي):)علار3)32 
8)زنقة أحلد الوكيلي حسان)-) شقة)

12222)الرباط املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 92.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 441 ( (: قيابيطة) غسان  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
حصة) (459 ( (: السيد علر الدبي)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد غسان قيابيطة عيوانه)ا()
 12 كلم) املشرق  مجلوعة  (37
الرباط) (12222 الرباط) السوي�سي 

املغرب.
عيوانه)ا() الدبي  علر  السيد 
قطاع)3)بلوك ج رقم)3)زنقة املرير حي)

الرياض)12222)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غسان قيابيطة عيوانه)ا()
 12 كلم) املشرق  مجلوعة  (37
الرباط) (12222 الرباط) السوي�سي 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121281.
89I

FISCABEL

 SOCIETE  SO NECOME 
.NEGOCE  SARL   A.U

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

FISCABEL
 HAY  ENNAHDA  TIFLET ، 49

15100، TIFLET(MAROC
 SOCIETE  SO(NECOME 

NEGOCE  SARL   A.U.  شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الياسلين  رقم  27 الخليسات   - 
15222 الخليسات   املغرب  .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27529
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 82.222« أي من) »522.222) رهم»)
عن) »222.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)8.
92I

SOMADINCO

FIRST WORLD CLASS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMADINCO
إقامة ماآورل علارB 3 رقم2 

حي القدس البرنو�سي ، 22212، 
الدارالبيضاء املغرب

FIRST WORLD CLASS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي التقدم 
ج.ه 17.2 طابق 2 البرنو�سي - 
22212 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.432423
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 12) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 FIRST WORLD الوحيد) الشريك 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  ( (CLASS
اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
2)البرنو�سي) 17.2)طابق) التقدم ج.ه)
- 22212)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)توقف النشاط التجاري.
و حد  مقر التصفية ب التقدم)
(- البرنو�سي) (2 طابق) (17.2 ج.ه)

22212)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)3()فتيحة))بزار))و عيوانه)ا()
2)البرنو�سي) 17.2)طابق) التقدم ج.ه)
املغرب) البيضاء) الدار  (22212

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)التقدم ج.ه)17.2)طابق)2)البرنو�سي)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827523.

91I

SOMADINCO

MOROUJ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

SOMADINCO
إقامة ماآورل علارB 3 رقم2 

حي القدس البرنو�سي ، 22212، 
الدارالبيضاء املغرب
 MOROUJ TRANS
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شركة ذات املسؤولية املحدو 3
)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي التقدم 
ج.ه 17.2 طابق 2 البرنو�سي - 
22212 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.427755
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 12) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسلالها) ( (MOROUJ TRANS
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
طابق) (17.2 ج.ه) التقدم  اإلآتلاعي 
الدار البيضاء) (22212 (- البرنو�سي) (2
النشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجاري.
التقدم) و حد  مقر التصفية ب 
(- البرنو�سي) (2 طابق) (17.2 ج.ه)

22212)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)3())محلد)))أونير و عيوانه)ا()
2)البرنو�سي) 17.2)طابق) التقدم ج.ه)
املغرب) البيضاء) الدار  (22212

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)التقدم ج.ه)17.2)طابق)2)البرنو�سي)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827524.
92I

SOMADINCO

OCEANIS SERVICE
إعالن متعد  القرارات

SOMADINCO
إقامة ماآورل علارB 3 رقم2 

حي القدس البرنو�سي ، 22212، 
الدارالبيضاء املغرب

OCEANIS SERVICE »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 132 شارع 
السفير بن عائشة طابق 3 رقم 2 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.357919

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)21) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
 1222 بوآو ي) محلد  السيد  باع 
 122 حصة لسيد هشام زين بقيلة)

 رهم للحصة)
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
إستقالة السيد محلد بوآو ي من)
ميصب املسير وتعيين السيد هشام)

زين مسير وحيد لشركة)
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين اليضام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)
مبلغ) في  محد   الشركة  رأسلال 
 1222 إلى) مقسلة  122.222) رهم 

حصة مسيد3 لسيد هشام زين
على) 6يص  الذي  (:15 رقم) بيد 
السيد هشام زين مسير وحيد) ما6لي:)

لشركة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827522.
93I

SOMADINCO

ELECGENER
إعالن متعد  القرارات

SOMADINCO
إقامة ماآورل علارB 3 رقم2 

حي القدس البرنو�سي ، 22212، 
الدارالبيضاء املغرب

ELECGENER »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: التقدم 

ج.ه 17.2 طابق 2 البرنو�سي - 
22212 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.354779
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)21) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
 1222 بوآو ي) محلد  السيد  باع 
بقيلة) وصافي  محلد  لسيد  حصة 

122) رهم للحصة
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
إستقالة السيد محلد بوآو ي من)
ميصب املسير وتعيين السيد محلد)

وصافي مسير وحيد لشركة
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين اليضام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)
مبلغ) في  محد   الشركة  رأسلال 
 1222 إلى) مقسلة  122.222) رهم 

حصة مسيد3 لسيد محلد وصافي
على) 6يص  الذي  (:15 رقم) بيد 
مسير) وصافي  محلد  السيد  ما6لي:)

وحيد لشركة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827525.
94I

SOMADINCO

CLASS ELEC
إعالن متعد  القرارات

SOMADINCO
إقامة ماآورل علارB 3 رقم2 

حي القدس البرنو�سي ، 22212، 
الدارالبيضاء املغرب

CLASS ELEC »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 42 شارع 
الزرقطوني طابق 3 شقة 2 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.354777

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 21) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
 1222 بوآو ي) محلد  السيد  باع 
حصة لسيد عزيز بيفا ي بقيلة)122 

 رهم للحصة
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
إستقالة السيد محلد بوآو ي من)
عزيز) السيد  وتعيين  املسير  ميصب 

بيفا ي مسير وحيد لشركة
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين اليضام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)
مبلغ) في  محد   الشركة  رأسلال 
 1222 إلى) مقسلة  122.222) رهم 

حصة مسيد3 لسيد عزيز بيفا ي
على) 6يص  الذي  (:15 رقم) بيد 
مسير) بيفا ي  عزيز  السيد  ما6لي:)

وحيد لشركة)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827521.
95I

BEN.COMPTA

GPS ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي علار3 اإلتحا  

السكيية الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،22222 ، 3وآد

GPS ORIENTAL شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة بني 

مرين علار3 لعلج الطابق الثاني رقم 
15 - 22222 وآد3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38223
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 GPS (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ORIENTAL

ميصات) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

نظام تحد6د املواقع

التشخيص االلي

بيع تاكوغراف والتركيب.

زنقة بني) (: عيوان املقر االآتلاعي)

مرين علار3 لعلج الطابق الثاني رقم)

15 - 22222)وآد3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 22.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: السيد ميكوا عبد الكريم)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  ميكوا  السيد 

عبد) شارع  الجد6د  الحي  عيوانه)ا()

 22222  87 رقم) الخطابي  الكريم 

آرا 3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم) عبد  ميكوا  السيد 

عبد) شارع  الجد6د  الحي  عيوانه)ا()

 22222  87 رقم) الخطابي  الكريم 

آرا 3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)82.

92I

fiduciaire(douiri

BERTANIUM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduciaire(douiri

 Av(abderahim  bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

BERTANIUM شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 2 تجزئة 

الوفاء علار3 رقم 2 شقة رقم 1 

الفرح احصين سال الجد6د3. - 

11122 سال املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14333

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)

BERTANIUM)شركة ذات مسؤولية)

محدو 3 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)

الوفاء) تجزئة  (2 اإلآتلاعي) مقرها 

الفرح) (1 رقم) شقة  (2 رقم) علار3 

احصين سال الجد6د3.)-)11122)سال)

املغرب نتيجة لعدم اشتغال الشركة.

و عين:

السيد)3()محلد)))برا 3 و عيوانه)ا()

علار3 الشرقاوي رقم)2)الطابق االول)

11122)سال)) ( شارع احلد ابن عبو )

املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)28) آيبر)2221)وفي)2)تجزئة)

الوفاء)علار3 رقم)2)شقة رقم)1)الفرح)

احصين سال الجد6د3.)-)11122)سال)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2222)تحت رقم)38113.

97I

A&E(Consulting

MARCOPLUS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

A&E(Consulting
 Lotissement(Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،
20660، CASABLANCA(MAROC

MARCOPLUS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 42 شارع 
الزرقطوني طابق 2 مكتب 15 و 12 - 

22422 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

432221
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2219 مارس) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MARCOPLUS
(: بإ6جاز) الشركة  غرض 
إنشاءات) أو  أعلال  تاآر,مقاول 

متيوعة.
42)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
الزرقطوني طابق)2)مكتب)15)و)12 - 

22422)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: التلراوي) الرحيم  عبد  السيد 
522)حصة بقيلة)122) رهم للحصة)
السيد محلد عرعار):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).)
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
التلراوي) الرحيم  عبد  السيد 
بلوك ب رقم) (2 ليساسفة) عيوانه)ا()
الدار) (22222 البيضاء) الدار  (127

البيضاء)املغرب.

عيوانه)ا() عرعار  محلد  السيد 
 228 رقم) س  بلوك  (2 ليساسفة)
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() عرعار  محلد  السيد 
 228 رقم) س  بلوك  (2 ليساسفة)
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2219)تحت رقم)-.
98I

االئتلان الجهوي الجد6د3

DYAR AZEMMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

االئتلان الجهوي الجد6د3
تجزئة الكوهن علارG 3 شقة 1 

الكد6ة الجد6د3 ، 24222، الجد6د3 
املغرب

DYAR AZEMMOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 134 طريق 
موالي بوشعيب الطابق 1 أزمور - 

24122 أزمور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18749
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 DYAR (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.AZEMMOUR
ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري.
 134 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 1 الطابق) بوشعيب  موالي  طريق 

أزمور)-)24122)أزمور املغرب.
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أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: شعيب) بلعلري  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: السيد بلعلري املصطفى)
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بلعلري شعيب عيوانه)ا()
أزمور) ( بوشعيب) طريق موالي  (134

24122)أزمور املغرب.
املصطفى) بلعلري  السيد 
أزمور) لعكيبة  باب  (37 عيوانه)ا()

24122)أزمور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلعلري شعيب عيوانه)ا()
أزمور) ( بوشعيب) طريق موالي  (134

24122)أزمور املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالجد6د3))بتاريخ)28)نونبر)

2221)تحت رقم)27121.
99I

FIBEN

MESOLIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL(ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
MESOLIA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
 Lot 224 وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL(Alia

Mohammedia - 20800 املحلد6ة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MESOLIA SARL AU
تشييد) ( (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
الجلاعية) أو  الفر 6ة  املباني  آليع 
أو) التجارية  أو  السكيية  لألغراض 
من) غيرها  أو  الصياعية  أو  اإل ارية 

االستخدامات)؛
آليع) وتيفيذ  وبرمجة  •) راسة 
املشاريع) وآليع  اإلنشائية  املشاريع 

املتعلقة بهذا النشاط.
مبنى) ألي  والتسويق  الترويج  (•
لحسابه) عقاري  أو مجلع  برنامج  أو 

الخاص أو لحساب الغير.
•)نشاط تاآر البضائع..

 Lot 224 (: عيوان املقر االآتلاعي)
 Houria( 1( Etg( 3( Appt( 9( EL( Alia
املحلد6ة) (Mohammedia - 22822

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
الرحيم) عبد  ( البر6كي) السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم) عبد  ( البر6كي) السيد 
 121 رقم) الر�سى  حي  عيوانه)ا()
املحلد6ة) (22822 املحلد6ة) العالية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  ( البر6كي) السيد 
 121 رقم) الر�سى  حي  عيوانه)ا()
املحلد6ة) (22822 املحلد6ة) العالية 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( باملحلد6ة) االبتدائية 

أكتوبر)2221)تحت رقم)2225.
122I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

تمودة سيرفيس زاهي
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA(CENTER(BUREAU(N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
تلو 3 سيرفيس زاهي شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الجيش امللكي اقامة هيية 2. الطابق 
التاني شقة رقم 2 تطوان - 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32729
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 29) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
تلو 3) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

سيرفيس زاهي.
غرض الشركة بإ6جاز):)توصيل اال)

املقر))
اشغال التيظيف)

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
2.)الطابق) الجيش امللكي اقامة هيية)
 93222 (- تطوان) (2 التاني شقة رقم)

تطوان املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

75)حصة) ( (: السيد الزاهي سلير)

بقيلة)122) رهم للحصة).

((: السيد3 العبوتي فاطلة الزهر3)

25)حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() سلير  الزاهي  السيد 

اقامة رياني رقم) بيونة  شارع محلد 

75)تطوان)93222)تطوان املغرب.

الزهر3) فاطلة  العبوتي  السيد3 

عيوانه)ا()شارع عتلان بن عفان زنقة)

تطوان) (93222 121تطوان) ( رقم) (8

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() سلير  الزاهي  السيد 

اقامة رياني رقم) بيونة  شارع محلد 

75)تطوان)93222)تطوان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2243.

121I

SMBRANDING

SMBRANDING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMBRANDING

تجزئة اكدال 1 زنقة 23 علار3 12 

رقم 1 سيدي مومن الدار البيضاء ، 

22522، الدار البيضاء املغرب

SMBRANDING شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

اكدال 1 زنقة 23 علار3 12 رقم 1 

 Casablanca 20500  سيدي مومن

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

527587
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SMBRANDING
صياعة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

االشهار.
تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 1 رقم) (12 علار3) (23 زنقة) (1 اكدال)
 Casablanca(20500 ( سيدي مومن)

الدار البيضاء))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() لطفي  سلير  السيد 
 12 علار3) (23 زنقة) (1 تجزئة اكدال)
الدار) (22522 ( سيدي مومن) (1 رقم)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() لطفي  سلير  السيد 
 12 علار3) (23 زنقة) (1 تجزئة اكدال)
الدار) (22522 ( سيدي مومن) (1 رقم)

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (12

.2221252241112
122I

FIDAROC GRANT THORNTON

TECH MAHINDRA LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل مكان فرع تابع للشركة

TECH MAHINDRA LIMITED
»شركة ذات املسؤولية املحدو 3» 
وعيوان مقرها االآتلاعي: شار ا 

بون سانتر، كارف رو ، 411224، 

ماهاراشترا، الهيد

»تحويل مكان فرع تابع للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.479351

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تقرر) (2221 أبريل) (21 في) املؤرخ 

 TECH((تحويل مكان فرع تابع لشركة

الدار) من  (MAHINDRA LIMITED

(، أ) كريستال  برج  (، مارييا) البيضاء)

(، عبد هللا) بن  محلد  سيدي  شارع 

B06(،(RC(،(20100)،)الدار البيضاء)

إلى شور)2،)بالتو)121)،)كازانيرشور)،)

1122)شارع القدس)،)سيدي معروف)

22272)،)الدار البيضاء)،)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827285.

123I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

 SOCIETE
 MEDITERRANEENNE
 DE CONGELATION DE

POISSONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

 6اموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 92222، طيجة املغرب

 SOCIETE MEDITERRANEENNE

 DE CONGELATION DE

POISSONS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

 ZONE وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 INDUSTRIELLE PARCELLE

TETOUAN - 93000 38 تطوان 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1229

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)31) آيبر)2221)تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االآتلاعي  املقر 

 ZONE INDUSTRIELLE« من)

 PARCELLE 38 TETOUAN -

 ZONE«(إلى 93222)تطوان املغرب»)

 INDUSTRIELLE PARCELLE 37

تطوان)) (- 38 TETOUAN - 93222

املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)42.

124I

EURODEFI

 OFFICE SOFTWARE
SYSTEM

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 OFFICE SOFTWARE SYSTEM

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 22 شارع 

انفا تقاطع موالي 6وسف وباب 

عبد عزيز مكتب 124 الطابق 12 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.151873

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 12)شتيبر) املؤرخ في)

 OFFICE SOFTWARE SYSTEM

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

رأسلالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

اإلآتلاعي)22)شارع انفا تقاطع موالي)

 124 6وسف وباب عبد عزيز مكتب)

الدار البيضاء) (22222  -  12 الطابق)

املغرب نتيجة لخسار3 زبائن مهلة.

و عين:

ميشال) ( ( فيليب آان) ( السيد)3()

 12455 فرنسا) موراكني و عيوانه)ا()

()3( كلصفي) (PARIS FRANCE

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)12)شتيبر)2221)وفي)22)شارع)

انفا تقاطع موالي 6وسف وباب عبد)

عزيز مكتب)124)الطابق)12 - 22222 

الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827129.

125I

comptoir expertise du maroc

  AL ITIHAD LI TAAMIR
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

 AL(ITIHAD(LI(TAAMIR  SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 33 زنقة 

آد6رية حي الوالء القرية سال - 

11222 سال املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15985

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)28)6وليوز)2221)تقرر حل)

 AL ITIHAD LI TAAMIR  SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

رأسلالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعيوان  522.222) رهم 
اإلآتلاعي)33)زنقة آد6رية حي الوالء)

املغرب)) سال  (11222 (- سال) القرية 

املالية) املوار   في  نقص  ( ل) نتيجة 

وامليافسة).
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و عين:
و) موصوف  ( ( محلد) السيد)3()
الليلون) اقامة  (48 فيال) عيوانه)ا()
السوي�سي زنقة بني مسكين))السوي�سي)
املغرب)) ( الرباط) (12222 ( الرباط)

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 33 وفي) (2221 6وليوز) (28 بتاريخ)
زنقة آد6رية حي الوالء)القرية سال)-)

12222)سال املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
23) آيبر) بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2221)تحت رقم)38248.
122I

comptoir expertise du maroc

INNOGEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE(EL(HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
INNOGEC SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : شقة 
بالطابق الثاني رقم 22 اقامة 

العيبو ي شارع الحسن األول تلار3 - 
12232 تلار3 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.122237
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (23 املؤرخ في)
ذات) شركة  ( (INNOGEC SARL
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  2.222.222) رهم 
اإلآتلاعي شقة بالطابق الثاني رقم)
الحسن) شارع  العيبو ي  اقامة  (22
املغرب) تلار3  (12232 (- تلار3) األول 

نتيجة ليقس في املوار  املالية).
و عين:

و) محتي  ( محلد) السيد)3()
 11 عيوانه)ا()زنقة وا  انفيفيخ))رقم)
حي الصفاء)القرية سال))11152)سال))

املغرب))كلصفي))3()للشركة.

الجلعية) انعقا   تم  قد  و 
وفي) (2221 نونبر) (23 الختامية بتاريخ)
اقامة) (22 الثاني رقم) بالطابق  شقة 
العيبو ي شارع الحسن األول تلار3)-)

12232)تلار3))املغرب).
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( بتلار3) االبتدائية 

2221)تحت رقم)2492.

127I

AITOUNA MOHAMED

أوتوموتيف أندسطري 
كوربريسين

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED
 ،90000 ، RUE(ANTAKI(N29

TANGER MAROC
أوتوموتيف أندسطري كوربريسين 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي قطعة 
أرض رقم 25 ، ميطقة التوسيع 

امليطقة الحر3  طيجة أوتوموتيف  
مد6ية تاك 2 بلد6ة آوامعة  

املحافظة فحص أنجر3  طيجة 
90000 طيجة املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123343

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221  آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

أوتوموتيف أندسطري كوربريسين.
ترويج) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

العقارات واإل6جارات الصياعية.

قطعة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
التوسيع) ميطقة  (، (25 رقم) أرض 
أوتوموتيف)) طيجة  ( الحر3) امليطقة 
آوامعة)) بلد6ة  (2 تاك) مد6ية 
طيجة) ( أنجر3) فحص  املحافظة 

92222)طيجة املللكة املغربية.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)122)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

122.222,22) رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد بلكا ي ميتصر)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() ميتصر  بلكا ي  السيد 
مونتر6ال كيدا)11292)مونتر6ال كيدا.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ميتصر  بلكا ي  السيد 
مونتر6ال كيدا)11292)مونتر6ال كيدا

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249754.
128I

NJ BUSINESS

STE REIFFAGE
إعالن متعد  القرارات

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

STE REIFFAGE »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 241 بلوك 
ك . 3 طابق 2 تجزئة الحد6قة وا  

فاس  - 32222 فاس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24243

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 12) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تفويت الحصص

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

االشغال) من  الشركة  نشاط  تغير 

املختلفة او البياء))الى اليقل البضائع

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

مسير3) حيان  ابحدو  السيد3  تعيين 

املسير) واستقالة  للشركة  آد6د3 

السابق للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تغيير اليظام األسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)124.

129I

NJ BUSINESS

STE ISOLA FRERES-MAROC
إعالن متعد  القرارات

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES maroc

 STE ISOLA FRERES-MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: رقم 2 

زنقة 2 اقامة الفر وس حي سيدي 

الها ي زواغة العليا  - 32222 فاس 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22141

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

2221)تم اتخاذ) 12) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تفويت الحصص

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
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تغيير الشكل القانوني للشركة من)
الشركة ذات املسؤولية املحدو 3 الى)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تغيير اليظام األسا�سي للشركة)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)125.
112I

NJ BUSINESS

STE VIG TRAVAUX
إعالن متعد  القرارات

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

STE VIG TRAVAUX  »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: محل 

42 مكرر حي سيدي الها ي زواغة 
العليا - 32222 فاس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27221
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)29) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
تفويت الحصص)

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:))
مطواع) السو�سي  هشام  ( استقالة)

مسيرالشركة السابق)
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدو 3) املسؤولية  ذات  الشركة 
الى الشركة ذات املسؤولية املحدو 3)

ذات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تغيير اليظام األسا�سي للشركة)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)122.

111I

مكتب الرياني لللحاسبة

 STE H & B CERAMICAS
SARL

إعالن متعد  القرارات

مكتب الرياني لللحاسبة

شارع محلد  او  رقم232  تطوان ، 

93242، تطوان املغرب

 STE(H & B(CERAMICAS(SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

ذات الشريك الوحيد»

 N°43 :وعيوان مقرها االآتلاعي

 C(ZONE(INDUSTRIEL  93000

TETOUAN - 93000 تطوان 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28221

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)32) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

السيد) فوت  (: الحصص) تفويت 

  522 (: حصة) (1222 توفيق البرومي)

 SAMIHA EL السيد3) لفائد3  منها 

و522   (، ( (HINNAWI GONZALEZ

 MARIA DAYA(3أجرى لفائد3 السيد

. EL BOROUMI

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 

:)توفيق البرومي)) ما6لي:)تعيين السيد)

كلسيروحيد للشركة.

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

للشركة:) القانوني  الشكل  تحويل 

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدو 3.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:7 رقم) بيد 

 SAMIHA ( ( (: حصة) (522 ما6لي:)

و) (EL HINNAWI GONZALEZ

 MARIA DAYA EL حصة) (522

BOROUMI

على) 6يص  الذي  (:14 رقم) بيد 

:توفيق البرومي) تعيين السيد) ما6لي:)

كلسير وحيد للشركة.

بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

الشكل القانوني للشركة:)شركة ذات)

املسؤولية املحدو 3).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2224.

112I

BUSINESS WAYS

HADA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH(MAROC

HADA SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع جالد 

ابن الوليد, إقامة الجوكيدا, شقة 
رقم 32 , آليز - 42222 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23229

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 نونبر) (32 املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (HADA SERVICES

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

الوليد,) ابن  جالد  شارع  اإلآتلاعي 

إقامة الجوكيدا,)شقة رقم)32),)آليز)

(: مراكش املغرب نتيجة ل) (42222  -

حل و ي.

و حد  مقر التصفية ب الزهور2،)
 42222  -   23 رقم) (، (182 علار3)

مراكش املغرب.)
و عين:

                          Mohamed السيد)3()
FARESS)و عيوانه)ا()الزهور2،)علار3)
مراكش) (42222   23 رقم) (، (182

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):))
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
29) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131329.
113I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

STE SC CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

  N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE
 QUARTIER(INDUSTIEL  AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE SC CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 4 اقامة 
البركة حي مبروكة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98247

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2221 12) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 STE SC الوحيد) الشريك  ذات 
رأسلالها) مبلغ  ( (CONSULTING
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
اإلآتلاعي)4)اقامة البركة حي مبروكة)
املغرب) مراكش  (42222 (- مراكش)

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة.
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اقامة) (4 و حد  مقر التصفية ب)
 42222 (- البركة حي مبروكة مراكش)

مراكش املغرب.)
و عين:

و) أشهيبة  ( سعيد) السيد)3()
عيوانه)ا()4)اقامة البركة حي مبروكة)
املغرب) مراكش  (42222 مراكش)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
22) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)132948.
114I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

SC CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

  N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE
 QUARTIER(INDUSTIEL  AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
SC CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 4 اقامة 
البركة حي مبروكة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.98247

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 12) آيبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (SC CONSULTING
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 4 اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
مراكش) مبروكة  حي  البركة  اقامة 
نتيجة) املغرب  مراكش  (42222  -

لتوقف النشاط.

و عين:

و) اشهيبة  ( سعيد) السيد)3()

عيوانه)ا()4)اقامة البركة حي مبروكة)

املغرب) مراكش  (42222 مراكش)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

اقامة) (4 2221)وفي) 23) آيبر) بتاريخ)

 42222 (- البركة حي مبروكة مراكش)

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131524.

115I

مونيتيد

CONEXYON CUANTICA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 

الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93222، تطوان املغرب

CONEXYON CUANTICA شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الجوالن حي الجوالن رقم 12 الطابق 

املخقض املكتب رقم 4 تطوان  - 

93222 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32481

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 نونبر) (11 في) املؤرخ 

املصا قة على):

)3()عبد هللا ملسلي) تفويت السيد)

522)حصة اآتلاعية من أصل)522 
حصة لفائد3))السيد))3()رشيد ملسلي)

بتاريخ)11)نونبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

نونبر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2221)تحت رقم)2998.

112I

مكتب املحاسبة

STE GEOXPER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش علار3 أآعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92152، القصر الكبير املغرب
STE GEOXPER شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الرو اني 
اقامة لييا شقة رقم 27 طيجة  - 

92222 طيجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31439

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 أكتوبر) (11 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »2.922.222) رهم»)
 3.222.222« إلى) »122.222) رهم»)
مقاصة) إآراء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع  6ون الشركة املحد 3 املقدار و)

املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
17) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)11154.
117I

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

MADERA TETAWEN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة  ، الطابق األر�سي، تطوان 
تطوان، 93222، تطوان املغرب
MADERA TETAWEN شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 
التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي محل 
بالسواني 14 شارع PH 3   1 مرتيل 

مرتيل 93152 مرتيل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27125

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 24) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (MADERA TETAWEN
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
 14 مقرها اإلآتلاعي محل بالسواني)
شارع)PH 3)) 1)مرتيل مرتيل)93152 
:)عدم اتفاق) مرتيل املغرب نتيجة ل)

الشركاء.
محل) ب  التصفية  مقر  حد   و 
PH 3)) 1)مرتيل) 14)شارع) بالسواني)

مرتيل)93152)مرتيل املغرب.)
و عين:

و) اال ري�سي  ( محلد) السيد)3()
عيوانه)ا()شارع عبد الخالق الطريس)
املغرب) تطوان  (93222   152 رقم)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2222.

118I

مكتب املحاسبة

سيمسير
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش علار3 أآعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92152، القصر الكبير املغرب

سيلسير شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 
العرائش تجزئة أطاع هللا 22 رقم 

87 القصر الكبير  - 92152 القصر 
الكبير  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

3235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

سيلسير.

مختلف) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األعلال و البياء.)االستيرا  و التصد6ر)

طريق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
رقم) (22 هللا) أطاع  تجزئة  العرائش 

القصر) (92152 (- ( القصر الكبير) (87

الكبير))املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد املحلدي السعيد):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1222 (: السيد املحلدي السعيد)

بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السعيد) املحلدي  السيد 

تجزئة) العرائش  طريق  عيوانه)ا()
القصر الكبير)) (87 رقم) (22 أطاع هللا)

92152)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السعيد) املحلدي  السيد 

تجزئة) العرائش  طريق  عيوانه)ا()
القصر الكبير)) (87 رقم) (22 أطاع هللا)

92152)القصر الكبير))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

6يا6ر)2222)تحت رقم)2.

119I

مكتب املحاسبة

STE ZEOUADABAT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش علار3 أآعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92152، القصر الكبير املغرب

STE ZEOUADABAT  شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

الصوالح قيا 3 سيدي سالمة زوا 3 
القصر الكبير  - 92152 القصر 

الكبير  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ZEOUADABAT
بيع موا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)

البياء)-)أعلال مختلفة و املقاوالت).
:) وار) االآتلاعي) املقر  عيوان 
الصوالح قيا 3 سيدي سالمة زوا 3)
القصر) (92152 (- ( الكبير) القصر 

الكبير))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد بالل كر و 3):))122)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
122)بقيلة) (: السيد بالل كر و 3)

122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() كر و 3  بالل  السيد 

سيدي) ق  زوا 3  ج  الصوالح   وار 

سالمة  ائر3 اللوكوس القصر الكبير))

92152)القصر الكبير))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() كر و 3  بالل  السيد 

سيدي) ق  زوا 3  ج  الصوالح   وار 

سالمة  ائر3 اللوكوس القصر الكبير))

92152)القصر الكبير املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 23 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

شتيبر)2221)تحت رقم)244.

122I

مكتب املحاسبة

طرنس الشتيويني
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش علار3 أآعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

92152، القصر الكبير املغرب

طرنس الشتيويني شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي اوال  

احلا6د مجلوعة أ شارع 52 رقم 

122 القصر الكبير  - 92152 القصر 

الكبير  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 13) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( الشتيويني) طرنس 

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

اإلآتلاعي حي اوال  احلا6د مجلوعة)
أ شارع)52)رقم)122)القصر الكبير))-)

92152)القصر الكبير))املغرب))نتيجة)

ل):)حل الشركة.

و حد  مقر التصفية ب حي اوال )
رقم) (52 شارع) أ  مجلوعة  احلا6د 
122)القصر الكبير))-)92152)القصر)

الكبير))املغرب.)
و عين:

و) بخد3  ( ( مصطفى) السيد)3()
أ) مجلوعة  احلا6د  اوال   عيوانه)ا()
الكبير)) القصر  (122 رقم) (52 شارع)
املغرب)) ( الكبير) القصر  (92152

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

 آيبر)2221)تحت رقم)4.

121I

ارنك

IRRI JIMOU
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ارنك
شارع 6وسف ابن تاشفين رقم 14 
 LARACHE ،92222 ،العرائش

املغرب
IRRI JIMOU شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تعاونية 

الداجلة  وار املوارعة رقم 25 
العوامر3 - 92152 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2595
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 28) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 IRRI (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JIMOU
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:) راسة) بإ6جاز) الشركة  غرض 

وتحقيق أنظلة الري املحلية.

تعاونية) (: املقر االآتلاعي) عيوان 

 25 رقم) املوارعة  الداجلة  وار 

العوامر3)-)92152)العرائش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العالي بيجيلو):))252 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 252 ( (: بيجيلو) احلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 252 ( (: السيد مصطفى بيجيلو)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد عبد السالم بيجيلو):))252 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بيجيلو) العالي  عبد  السيد 
عيوانه)ا() وار املوارعة الرمل ج وق)
 92152 اللوكوس) العوامر3  ائر3 

القصر الكبير املغرب.

عيوانه)ا() بيجيلو  احلد  السيد 

العوامر3) ق  و  ج  الداجلة  تعاونية 

92152)القصر الكبير املغرب.

السيد مصطفى بيجيلو عيوانه)ا()
الجد6د) املغرب  تجزئة  (2228 رقم)

92222)العرائش املغرب.

بيجيلو) السالم  عبد  السيد 
وق) ج  الداجلة  تعاونية  عيوانه)ا()
الكبير) القصر  (92152 ( العوامر3)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بيجيلو) العالي  عبد  السيد 
عيوانه)ا() وار املوارعة الرمل ج وق)
 92152 اللوكوس) العوامر3  ائر3 

القصر الكبير املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (12

.22211122222217

122I

ارنك

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AL MAGHRIB AL JADID
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

ارنك
شارع 6وسف ابن تاشفين رقم 14 
 LARACHE ،92222 ،العرائش

املغرب
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE AL
MAGHRIB AL JADID شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها االآتلاعي شارع 

جالد ابن الوليد رقم 18 - 92222 
العرائش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.791
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 6وليوز) (15 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
أشغال البياء.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (25

.22211122222351

123I

fiduciaire(douiri

 FORMATION «  
 EVENEMENTS

 MULTISPORTS AND
DIVERSTISSEMENT « FEMD

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
قفل التصفية

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim  bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
 FORMATION EVENEMENTS «  

 MULTISPORTS AND
 DIVERSTISSEMENT « FEMD
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 28 
تجزئة املستقبل الفورات شارع 

طارق بن زيا  تلار3. - 12222 تلار3 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.132827
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل))) 22) آيبر) املؤرخ في)
 FORMATION EVENEMENTS  «
 MULTISPORTS AND
 DIVERSTISSEMENT » FEMD
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 مبلغ)
وعيوان) 72.222) رهم  رأسلالها)
تجزئة) (28 رقم) اإلآتلاعي  مقرها 
بن) طارق  شارع  الفورات  املستقبل 
املغرب) تلار3  (12222 (- تلار3.) زيا  

نتيجة لجائحة كورونا).
و عين:

و) أزريول  ( أميية) السيد)3()
عيوانه)ا()حي املغرب العربي بلوك ب)
12222)تلار3 املغرب) 124)تلار3) رقم)

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 28 وفي رقم) (2221 22) آيبر) بتاريخ)
تجزئة املستقبل الفورات شارع طارق)
بن زيا  تلار3.)-)12222)تلار3 املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بتلار3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)7155.
124I

Finconseil

 DINA INDUSTRIES ET
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، 142

casablanca(maroc
 Dina industries et services

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 42 
زركتوني طابق 5 رقم 17 - 22222 

الدار البيضاء املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524883

 21 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221  آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 Dina (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.industries et services

(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإل ارية.

 42 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 22222  -  17 رقم) (5 زركتوني طابق)

الدار البيضاء)املللكة املغربية.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد علر أ6ت سليلان):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سليلان) أ6ت  علر  السيد 

عين) (772 ن) (12 قطعة) عيوانه)ا()

البيضاء) الدار  (22222  21 العطي)

املللكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سليلان) أ6ت  علر  السيد 

عين) (772 ن) (12 قطعة) عيوانه)ا()

البيضاء) الدار  (22222  21 العطي)

املللكة املغربية

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)-.

125I
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COTEXPER

 ECOLE DOHA JAWHAR 
MARRAKECH PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 ECOLE DOHA JAWHAR 
MARRAKECH PRIVE  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 
1 تجزئة اكيوض مبروكا شقة 7 - 

42222 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27925

الشريك) قرار  بلقت�سى 
28) آيبر) في) املؤرخ  الوحيد 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2221
»5.222.222) رهم») قدره) بلبلغ 
إلى) »5.222.222) رهم») من) أي 
((: طريق) عن  »12.222.222) رهم»)

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131211.
122I

comptacontrole

CITY OIL SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93222، طيجة املغرب
CITY OIL SERVICE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد السا س, زنقة آزر 
كومورس,اقامة حبيبة, الشطر 

1, الطابق االول رقم 12 - 92222 

طيجة املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112277

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)27) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
آزر) زنقة  السا س,) محلد  »شارع 
الشطر) حبيبة,) كومورس,اقامة 
 92222  -  12 رقم) االول  الطابق  (,1
زاوية) (,12 »كم) إلى) املغرب») طيجة 
طريق الرباط و طريق املطار بوجالف)

كزنا6ة)-)92222)طيجة))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)241.
127I

comptacontrole

OSK SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93222، طيجة املغرب
OSK SERVICE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي كم 12, 
زاوية طريق الرباط و طريق املطار 
بوجالف كزنا6ة - 92222 طيجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113241

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()اسامة الخياطي)
375)حصة اآتلاعية من أصل)522 
الرا�سي) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

طائع بتاريخ)27) آيبر)2221.
تفويت السيد))3()اسامة الخياطي)
125)حصة اآتلاعية من أصل)522 
)3()جالد ا رو) السيد) ( حصة لفائد3)

البقالي بتاريخ)27) آيبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)242.
128I

comptacontrole

OSK SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93222، طيجة املغرب
OSK SERVICE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي كم 12, 
زاوية طريق الرباط و طريق املطار 
بوجالف كزنا6ة - 92222 طيجة 

املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113241

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 27) آيبر) املؤرخ في)
طائع) مسير آد6د للشركة السيد)3()

الرا�سي كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)242.
129I

comptacontrole

OSK SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93222، طيجة املغرب
OSK SERVICE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد السا س, زنقة آزر 
كومورس,اقامة حبيبة, الشطر 

1, الطابق االول رقم 12 - 92222 

طيجة املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113241

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)27) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
آزر) زنقة  السا س,) محلد  »شارع 
الشطر) حبيبة,) كومورس,اقامة 
 92222  -  12 رقم) االول  الطابق  (,1
زاوية) (,12 »كم) إلى) املغرب») طيجة 
طريق الرباط و طريق املطار بوجالف)

كزنا6ة)-)92222)طيجة))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)242.
132I

FLASH ECONOMIE

 MCPA-OFFICE Certified
Professional Accountant

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MCPA-OFFICE(Certified
Professional(Accountant شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زاوية شارع 
عبد املومن وزنقة سلية،إقامة 

شهرزا  3 ،الطابق رقم 4 ، مكتب 
رقم 22 اليخيل. - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

MCPA-(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

 OFFICE( Certified( Professional

.Accountant

آليع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

والتدقيق) االئتلاني  العلل  اعلال 

املحاسبية) واملراآعة  التعاقدي 

والتيظيم)

)االستشارات القانونية والضريبية)

,املحاسبية,املالية واالآتلاعية.

زاوية) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

شارع عبد املومن وزنقة سلية،إقامة)

مكتب) (، (4 ،الطابق رقم) (3 شهرزا )

الدار) (22222 (- اليخيل.) (22 رقم)

البيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الصافي) علر  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الصافي  علر  السيد 

علار3)12)رقم)19)طابق)4)م س)1)ب)

فضاءات املحيط أوال  عزوز)22222 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() الصافي  علر  السيد 

علار3)12)رقم)19)طابق)4)م س)1)ب)

فضاءات املحيط أوال  عزوز)22222 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822483.

131I

FLASH ECONOMIE

 INNOVATION IRRIGATION
GHALI

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 INNOVATION IRRIGATION “ 
“GHALI

شركة محدو 3 املسؤولية ذات 
مساهم الوحيد

رأسلالها 100.000،00  رهم
املقر اإلآتلاعي: 55 شارع الزرقطوني 
علار3 الزرقطوني الطابق األول ك.ه  

الدار البيضاء
الشركاء) قرار  بلقت�سى  (1-
 INNOVATION (« املسلا3) للشركة 
املسجل) (« (IRRIGATION GHALI
بتاريخ)17) آيبر2221،)تقرر ما 6لي:

•)الحل املسبق للشركة.
تعيين السيد3 الهام بن را�سي،) (•

كلصفية للشركة.
باملقر) التصفية  محل  تعيين  (•
شارع) (55 للشركة:) االآتلاعي 
الزرقطوني علار3 الزرقطوني الطابق)

األول ك.ه الدار البيضاء
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 3 ( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6يا6ر2222)تحت عد )822844  
قصد النشر واإلعالن

132I

FLASH ECONOMIE

 CONSULTATION ET SUIVI
DE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CONSULTATION ET SUIVI DE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

رأسلالها:12222  رهم
 مقرها االآتلاعي: 15 زنقة  ي بيرن 

إقامة الفرابي  رج ا ش 4 - الدار 
البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
273725

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ بتاريخ)21) آيبر)2221)قرر

حل الشركة-
محلد) آليل  السيد  تعيين 
زنقة  ي بيرن اقامة) (15 القاطن في)
الدار البيضاء) ( (4 الفرابي  رج ا ش)

كلصفي للشركة-
زنقة) (15 ( حد  مقر التصفية في)
 4  ي بيرن اقامة الفرابي  رج ا ش)

-))الدار البيضاء-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822729
133I

Centre(de(Gestion(et(Comptabilité

 ML-ام ل امبور اكسبور
-IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 8
90000، Tanger(Maroc

 ML IMPORT-ام ل امبور اكسبور
EXPORT- شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

عائشة مسافر الطابق التاني ركايع  - 
92222 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94813
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (17 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
الشريك الوحيد ام ل امبور اكسبور-
مبلغ) ( (-ML IMPORT EXPORT
وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلآتلاعي شارع عائشة مسافر)
الطابق التاني ركايع))-)92222)طيجة)
:)صعوبة القطاع و) املغرب نتيجة ل)

الجائحة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

عائشة مسافر الطابق التاني ركايع))-)

92222)طيجة املغرب.)

و عين:

السيد)3()حرمة العرو�سي))محلد)
و عيوانه)ا()حي السواني زنقة)39)رقم)

املغرب كلصفي) ( طيجة) (92222  14

)3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

23) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)12229.

134I

MEDREAL ESTATE SARL 

 SMARTECOM
INNOVATION TANGIER

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDREAL ESTATE SARL

183 شارع ولي العهد مركز انريا ، 

92222، طيجة املغرب

 SMARTECOM INNOVATION

TANGIER شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 رقم 

53 طريق تطوان الطابق األر�سي  - 

92222 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 SMARTECOM INNOVATION

.TANGIER
تسويق) (- (: غرض الشركة بإ6جاز)
واالتصاالت) املحلولة  الهواتف 
املي) والتشغيل  املعلومات  وتقيية 
والسلعي) الرقمي  والرصد  لللكاتب 

البصري عن بعد.
-)التسويق والتوصيل للليازل.

تسويق كافة املوا  اإللكترونية) (-
والحاسوبية.

-)جدمة ما بعد البيع)؛)تجار3..
علار3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
رقم)53)طريق تطوان الطابق األر�سي))

- 92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد مصطفى زا6د):))122)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() زا6د  مصطفى  السيد 
 32 حي مسيانة طيجيس إقامة بابل)

ب رقم)12  92222)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() زا6د  مصطفى  السيد 
 32 حي مسيانة طيجيس إقامة بابل)

ب رقم)12  92222)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
31) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)249544.
135I

FLASH ECONOMIE

MAMOLEV
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

MAMOLEV
شركة ذات مسؤولية محدو 3

رأسلالها:522222  رهم
مقرها اإلآتلاعي: 192 حسنية 1 

الطابق 1 العالية -  املحلد6ة

رقم التقييد في السجل التجاري: 
15853

للشركاء) العام  الجلع  بلقت�سى 
املؤرخ بتاريخ)21) آيبر)2221)قرر

حل الشركة-
علار3 القدس زنقة) (3 القاطن في)
كلصفي) املحلد6ة  الثالث  الفيالت 
السيد) تعيين  ( (CYRIL للشركة)

-ALEXANDRE KARLIKOWSKI
 192 ب) التصفية  مقر  حد   ( (
((- العالية) (1 الطابق) (1 حسنية)

املحلد6ة)-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية باملحلد6ة بتاريخ)24)6يا6ر)

2222)تحت رقم)15
132I

CABINET IMFICONSEIL

CHAJARATE JAAFARANE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13
 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
CHAJARATE JAAFARANE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 شارع 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 
3 - 2222222222 الدارالبيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

521247
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CHAJARATE JAAFARANE
الترويج) (- (: غرض الشركة بإ6جاز)
املباني.) آليع  -تشييد  العقاري)

العامة والطرق والهيدسة) -األشغال 
تجار3) (- الخدمات) تقد6م  (- املدنية)
الفيية) امللفات  ومتابعة  -) راسة 
املسلحة) والخرسانة  والطبوغرافية 
العامة) واألشغال  املباني  إلنشاء)
إنجاز) (- املدنية.) والهيدسة  والطرق 
وتسويق أي صفقة عقارية)-)استيرا )
معدات) آليع  وتسويق  وتصد6ر 

وموا  البياء)واألشغال العامة..
22)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
مرس السلطان الطابق االول الشقة)
الدارالبيضاء)) (2222222222  -  3

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: رباع) عبدالكبير  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 142 ( (: العو ي) جدوج  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
122)حصة) ( (: السيد3 عزيز3 رباع)

بقيلة)122) رهم للحصة).
122)حصة) ( (: السيد عتلان رباع)

بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد))6وسف رباع):))122)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() رباع  عبدالكبير  السيد 
  22222   5 الياقوت) تجزئة  ( (29

الجد6د3))املغرب.
السيد3 جدوج العو ي عيوانه)ا()
  22222   3 شرقاو3) تجزئة  (37

الجد6د3 املغرب.
 37 السيد3 عزيز3 رباع عيوانه)ا()
الجد6د3) ( (22222   3 تجزئة شرقاو3)

املغرب.
  29 السيد عتلان رباع عيوانه)ا()
الجد6د3)) ( (22222  5 تجزئة الياقوت)

املغرب.
 37 السيد 6وسف رباع عيوانه)ا()
3  37)تجزئة شرقاو3) تجزئة شرقاو3)

3)))الجد6د3))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() رباع  عبدالكبير  السيد 
تجزئة) ( (29  5 الياقوت) تجزئة  ( (29

الياقوت)5))الجد6د3))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2221)تحت رقم)37295.
137I

الياظور للحسابات

PRIVE DE DECOR BLADI
شركة التضامن

تغيير نشاط الشركة

الياظور للحسابات
شارع االمير سيدي محلد الحي 
اال اري سيتي املحلد6ة بلوك   
الطابق الثاني رقم 5 ، 22222، 

الياظور املغرب
PRIVE DE DECOR BLADI شركة 

التضامن
وعيوان مقرها االآتلاعي حي أوال  
ميلون زنقة 49 رقم 29 الياظور 

22222 الياظور املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15255

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تغيير) (2222 29) آيبر) املؤرخ في)
مؤسسة) (-« من) الشركة  نشاط 
اعلال) (-« إلى) جاصة») تعليلية 

متيوعة أو البياء
-)مؤسسة تعليلية جاصة

-)التصد6ر واالستيرا ».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)11)فبرا6ر)

2221)تحت رقم)315.
138I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية)

الحلراء

 EL HACHM
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء
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صيدوق البر6د 2222 ، 72222، 
العيون املغرب

  EL HACHM INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الوفاق أ رقم 1543 العيون - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 ماي) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. HACHM INVESTISSEMENT
تجار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
الغذائية) املوا   من  الجللة 

واملشروبات والتبغ.
املباني) وحراسة  املباني،) تيظيف 

املحلية
(- نقل البضائع للتأآير أو املكافأ3)

اليقل الوطني للشحن و
 ولي.

التداول العام
تركيب الشبكة والكابالت

من) واملفروشات  املعدات  توريد 
الكلبيوتر-) االستهالكية  املكاتب 

إصالح
املعدات املكتبية واألثاث.

)البياء،)الرسم والكهرباء،)الحد6د،)
الزآاج-)اليجار3 واألشغال الخشبية

واليجار3) املعا ن  مبيعات 
والبستية واليباتات

بيع امليتجات اليباتية والبيطرية
معدات) وصيانة  إصالح  بيع 

الكلبيوتر
بيع وتجليع وإصالح أآهز3 تكييف)

الهواء)والتبر6د،)واملوا  املتعلقة

مراسم رسلية
أعلال البياء)العامة،)وغرق وحفر)

امبار
واملباني) املدنية  الهيدسة  أعلال 

السكيية والصياعية
والصرف) العامة،) الحفر  أعلال 
والشبكات) والطرق،) الصحي،)

املختلفة،)والطرق إمدا ات املياه،
الكهرباء)والهاتف،

آليع املعدات وأعلال التطوير
والعلل) والتكيف،) تحول العلل،)
وآليع) والهيدروليكية  امليكانيكية 

أعلال اإلصالح من
امالت الزراعية وامليكاميكاتية.

واأللومييوم) والخشب  اليجار3 
والبياء)PV-Metal،)واللحام واملراآل،
العلل،) برج  معدنية،) ورقة 
البياء) وأعلال  والرسم،) والسباكة،)

املختلفة
واملطاعم،) الحفالت،) وتيظيم 

ومقهى،)واملعجيات.
اليظام الغذائي العام

املركبات) آليع  وتأآير  نقل 
واملعدات

وموا ) واملوا   األشخاص  نقل 
واليقل الوطني السلع الدولية) البياء)
الرحالت) مهرآان  وتيظيم  والياس،)

السياحية،)وآليع
الفيية) االتصاالت  تيظيم 
والوطيية) اإلقليلية  والفعاليات 

وكذلك
 ولي

التشحيم) زيوت  الغيار  قطع  بيع 
واليظافة) واملعدات  الهوائية 

وميتجات الصيانة.
املفروشات العامة

وآليع) الطباعة،) (،Papèterie
وتحقيق،) التصليم،) أنشطة 

واملعلومات،)وتحد6د الهوية و
إنتاج األفالم السييلائية أو أفالم)
الفيد6و،)البرامج التلفزيونية،)اإلنتاج

بصري.
تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الوفاق أ رقم)1543)العيون)-)72222 

العيون املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

الكهل) الخيار  طالب  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكهل) الخيار  طالب  السيد 
الداجلة) حي موالي رشيد  عيوانه)ا()

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكهل) الخيار  طالب  السيد 
الداجلة) حي موالي رشيد  عيوانه)ا()

72222)العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6ونيو) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2221)تحت رقم)1770/2021.
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مستامية الرآاء)لللحاسبة

 STE BANNOURIYA TRAV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

مستامية الرآاء)لللحاسبة
حي اليجا3 زنقة بني مالل رقم)34)،)

23552،)سوق السبت املغرب
 STE BANNOURIYA TRAV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي اوال  قيشو 
بني مو�سى اوال  ناصر - 23522 سوق 

السبت اوال  اليلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

253
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 مارس) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BANNOURIYA TRAV SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العامة.
اوال ) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
قيشو بني مو�سى اوال  ناصر)-)23522 

سوق السبت اوال  اليلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
822)حصة) السيد عزيز لغليمي):))

بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد 6اسين لغليمي):))222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عزيز لغليمي عيوانه)ا() وار)
23522)سوق) ( الخاللطة اوال  ناصر)

السبت اوال  اليلة املغرب.
عيوانه)ا() لغليمي  6اسين  السيد 
 23522 (  وار الخاللطة اوال  ناصر)

سوق السبت اوال  اليلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز لغليمي عيوانه)ا() وار)
23522)سوق) ( الخاللطة اوال  ناصر)

السبت اوال  اليلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوال  اليلة))
بتاريخ)25)ماي)2221)تحت رقم)159.
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BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

 STE TAGHSALTE SAGERO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE
GESTION

شارع محلد الخامس قلعة مكونة 
تيغير ، 45222، قلعة مكونة املغرب

 STE TAGHSALTE SAGERO SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مقر سوق 
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السبت آلاعة إغيل نومكون قلعة 

مكونة تيغير. - 45222 قلعة مكونة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 غشت) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TAGHSALTE SAGERO SARL AU

و) بياء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

اعلال مختلفة.
عيوان املقر االآتلاعي):)مقر سوق)

السبت آلاعة إغيل نومكون قلعة)

قلعة مكونة) (45222 (- مكونة تيغير.)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)املغرب سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد ايعرابن ابراهيم)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() براهيم  يعرابن  السيد 

إغيل) آلاعة  تومرت  ا6ت   وار 

 45222 تيغير) مكونة  قلعة  نومكون 

قلعة مكونة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يعرابن ابراهيم))عيوانه)ا()

اغيل) آلاعة  تومرت  ا6ت   وار 

نومكون))45222)قلعة مكونة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

أكتوبر) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتيغير)

2221)تحت رقم)21122221.
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NEW SERVICE MATNI

NEW SERVICE MATNI
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين ملثل قانوني للشركة

NEW SERVICE MATNI
 MESNANA(RDC(LOT 6989
 EN FACE SOUK AL KOURB
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
NEW SERVICE MATNI »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: مسيانة 
الطابق االر�سي قطعة 2989 امام 

سوق القرب - 92222 طيجة 
املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92535
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
وتبعا) (2221 نونبر) (23 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  الحالي  املسير  الستقالة 

امللثل)6ن()القانوني)6ن(:)
-)عزيز3 الزكري
-)حيان الزكري
-)جالد الزكري

- NEW SERVICE MATNI)شركة)
الكائن) املحدو 3  املسؤولية  ذات 
مقرها اإلآتلاعي ب:)مسيانة الطابق)
سوق) امام  (2989 قطعة) االر�سي 

القرب)92222)طيجة املغرب
عيد) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)92535
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)12743.
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AFIDACOM

BIOCENTRUM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و 17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 32222، فاس املغرب
BIOCENTRUM  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

53 اقامة بر إاله 2 عين السلن - 

32222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. BIOCENTRUM

غرض الشركة بإ6جاز):)مطعم.
 53 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)

اقامة بر إاله)2)عين السلن)-)32222 

فاس املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: العيلاني) بشتى  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() العيلاني  بشتى  السيد 

إموزار) طريق  (1 نكاز) اقامة  (13

32222)فاس املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() العيلاني  بشتى  السيد 

إموزار) طريق  (1 نكاز) اقامة  (13

32222)فاس املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

12) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)5729.
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LE PREMIER CONSEIL

EFM DE BAT

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

EFM DE BAT شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 

املز لفة علار3 سامي الطابق الربع 

رقم 17 الرويضات مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.74255

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 ماي) (31 في) املؤرخ 

EFM DE BAT)شركة ذات املسؤولية)

 22.222 رأسلالها) مبلغ  املحدو 3 

اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

الطابق) سامي  علار3  املز لفة  زنقة 

(- مراكش) الرويضات  (17 رقم) الربع 

42222)مراكش املغرب نتيجة لتراآع)

العائدات.

و عين:

و) األفغاني  ( ( محلد) السيد)3()

عيوانه)ا()فيال نور كيلومتر)12)طريق)

املغرب) مراكش  (42222 ( اوريكة)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

زنقة) وفي  (2221 ماي) (31 بتاريخ)

الربع) الطابق  سامي  علار3  املز لفة 

رقم)17)الرويضات مراكش)-)42222 

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

23)غشت) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)122524.

144I
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LE PREMIER CONSEIL

 VERBINDUNGSZENTRUM
 DER BILDUNG UND

FORSCHUNG
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسلية تجارية أو شعار)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 VERBINDUNGSZENTRUM DER
 BILDUNG UND FORSCHUNG

»شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: الطابق 
االول رقم 342 حي أزلي  - 42222 

مراكش املغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87321
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تقرر) (2221 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
UXV Center

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
21) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)132973.
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LE PREMIER CONSEIL

 VERBINDUNGSZENTRUM
 DER BILDUNG UND

FORSCHUNG
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 VERBINDUNGSZENTRUM DER
 BILDUNG UND FORSCHUNG
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االآتلاعي الطابق 
االول رقم 342 حي ازلي مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87321

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2221 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
الكهربائية) املعدات  تصنيع  (*

)إنتاج الطائرات بدون طيار(
)مركز) الخدمات) إ ار3  مقاول  (*

البحث العلمي والتدريب(.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
21) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)132973.
142I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

SARL VICI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
SARL VICI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : الطابق 
األر�سي 5 شارع بغليوز - 24222 

الجد6د3 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.15329

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (12 املؤرخ في)
ذات) شركة  (SARL VICI SARL AU
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها)15.222) رهم)
الطابق) اإلآتلاعي  مقرها  وعيوان 
 24222 (- بغليوز) شارع  (5 األر�سي)

لوقف) نتيجة  املغرب  الجد6د3 

النشاط.

و عين:
ماري) صابين  ( فيدي) السيد)3()

 5 مارتان و عيوانه)ا()الطابق األر�سي)

شارع بغليوز)24222)الجد6د3 املغرب)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

وفي الطابق) (2221 21) آيبر) بتاريخ)

 24222 (- بغليوز) شارع  (5 األر�سي)

الجد6د3 املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالجد6د3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)27212.

147I

MATAHRI ABDERRAHIM

 MOUNIR CAMPUS
LANGUE FRANCAISE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

125 زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

23322، بركان املغرب

 MOUNIR CAMPUS LANGUE

FRANCAISE PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 37 

الطابق االول شارع االهرام بركان - 

23322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 MOUNIR CAMPUS LANGUE

.FRANCAISE PRIVE

جدمة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
لالمتحانات.) التحضير  التدريس.)
املدرسية) األنشطة  تيظيم 

الالميهجية.
 37 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)
(- الطابق االول شارع االهرام بركان)

23322)بركان املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
722)حصة) ( (: السيد ميير الهامل)

بقيلة)122) رهم للحصة).
 322 ( (: جضر3) بن  فريد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ميير الهامل عيوانه)ا()رقم)
بركان) الحسني  حي  قييطر3  زنقة  (2

23322)بركان املغرب.
السيد فريد بن جضر3 عيوانه)ا()
الطابق االول) (2 اقامة سوسن شقة)
بركان) االهراه  شارع  الوحد3  حي 

23322)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميير الهامل عيوانه)ا()رقم)
بركان) الحسني  حي  قييطر3  زنقة  (2

23322)بركان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
شتيبر) (12 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2221)تحت رقم)526/2021.
148I

GECAFISC

 GROUPE DE SOCIETES
 D’AMMENAGEMENT

    IMMOBILIER ET ROUTIER
))GSAIR

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 22
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
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 GROUPE DE SOCIETES

 D’AMMENAGEMENT

    IMMOBILIER ET ROUTIER

GSAIR)(    شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الشفشاوني كلم 12322 الطابق 

1 س.ب - 22582 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.247197

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2222)تقرر حل) 31) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

 GROUPE DE SOCIETES

 D ’ A M M E N A G E M E N T

    IMMOBILIER ET ROUTIER

GSAIR)()))))مبلغ رأسلالها)122.222 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع)

 1 الطابق) (12322 كلم) الشفشاوني 

س.ب)-)22582)الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)توقيف النشاط التجاري.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطابق) (12322 كلم) الشفشاوني 

البيضاء) الدار  (22582 (- س.ب) (1

املغرب.)

و عين:

و) بوراوي  ( محلد) السيد)3()

الرقم) (12 الرحامية بلوك) عيوانه)ا()

االدار) (22422 مومن) سيدي  (522

البيضاء)املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822279.

149I

STE:(ALUMINIUM(AKIF 

 ALUMINIUM AKIF
SARL.AU 

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE: ALUMINIUM(AKIF
مركز التوامة التوامة الحوز ، 

42222، مراكش املغرب
 ALUMINIUM(AKIF  SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مركز 
التوامة التوامة الحوز  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ALUMINIUM AKIF  SARL.AU
انجاز) ( (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
مجال) في  والخدمات  األعلال  آليع 

نجار3 األملييوم واملعدن والزآاج.
امليتجات) آليع  وشراء) بيع  (-
األملييوم) (: باليجار3) عالقة  لها  التي 
والفوالذ) والبالستيك  والخشب 
والزآاج) والحد6د  للصدأ  املقاوم 

واملرا6ا والزآاج).
مركز) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 42222 (- ( الحوز) التوامة  التوامة 

مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

اناصر) ا6ت علي  السيد الحسين 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اناصر) ا6ت علي  السيد الحسين 

سليلان) او  عال  ا6ت  عيوانه)ا() وار 

مراكش) (42222 ( الحوز) التوامة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اناصر) ا6ت علي  السيد الحسين 

سليلان) او  عال  ا6ت  عيوانه)ا() وار 

مراكش) (42222 ( الحوز) التوامة 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

28) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131242.

152I

BHM MAROC CAR

 STÉ PROTECTION AND
SECURITY GROUP SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

BHM MAROC CAR

برانص شارع صاحب الصال3 رقم 8 

، 92222، طيجة املغرب

 Sté Protection and Security

Group Service شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي تجزئة 

عاريض رقم  2 بالياظور -  .  - 

22222 الياظور املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

22477

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) (2221 22) آيبر) املؤرخ في)

 Sté Protection«(تسلية الشركة من

إلى) («and Security Group Service

. « EXPERIMENTAL GROUP«

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)4749.
151I

BHM MAROC CAR

 STÉ PROTECTION AND
SECURITY GROUP SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

BHM MAROC CAR
برانص شارع صاحب الصال3 رقم 8 

، 92222، طيجة املغرب
 Sté Protection and Security
Group Service شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي تجزئة 
عاريض رقم  2 بالياظور - 22222 

الياظور  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22477

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
التيظيف.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)4749.
152I

 INVESTMENT CONTRACTORS

CORPORATION

FP GUARD
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FP GUARD
 Résidence(prima(office
 N105 APPT 16 ETG 3

 ANGLE MOSTAFA MAANI
 ET 11JANVIER، 20120،
CASABLANCA MAROC

 FP GUARD
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شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 

 Résidence(prima(office(N105

 APPT 16 ETG 3 ANGLE

 MOSTAFA(MAANI(ET  11

JANVIER 20120 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 FP (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GUARD

شركة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األمن الخاص.

(: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 Résidence( prima( office( N105

 APPT 12 ETG 3 ANGLE

 MOSTAFA MAANI ET  11

البيضاء) الدار  (JANVIER 22122

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: توشكة) فواز  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() توشكة  فواز  السيد 
134،)زنقة ابراهيم اليخعي طابق)22 

املعاريف) (9 إقامة املولد) (2 شقة س)

الدار البيضاء)22242))الدار البيضاء))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() فكني  شفيق  السيد 
(،53 رقم) (52 زنقة) الشهد6ة  تجزئة 

الدار) ( (22242 ( األلفة الدار البيضاء)

البيضاء))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)825581.

153I

 INVESTMENT CONTRACTORS

CORPORATION

VILNIUS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

VILNIUS

 Rue(de(la(liberté, 3ème ,12

 étage, appartement(N°5,

 Casablanca 10, Rue(de(la(liberté,

 3ème(étage, appartement

 N°5, Casablanca، 20000،

Casablanca(MAROC

VILNIUS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12, 

 Rue(de(la(liberté, 3ème(étage,

 appartement(N°5, Casablanca

Casablanca 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.VILNIUS

-أعلال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البياء)وآليع أعلال الهيدسة املدنية)

بشكل عام.

-)بيع آليع األآهز3 وموا  البياء.

 ,12 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 Rue( de( la( liberté,( 3ème( étage,

 appartement( N°5,( Casablanca

الدار البيضاء) (Casablanca( 20000

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 333,33 ( (: شاكير) أ6لن  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

((: شاكير) أمين  محلد  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (333,33

للحصة).

 333,34 ( (: السيد ابراهيم شاكير)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أ6لن شاكير عيوانه)ا()زنقة)

االجصاص رقم)49)حي السالم اكا 6ر)

82272)اكا 6ر املغرب.

شاكير) أمين  محلد  السيد 

عيوانه)ا()زنقة الخصاص رقم)49)حي)

السالم اكا 6ر)82272)اكا 6ر املغرب.

عيوانه)ا() شاكير  ابراهيم  السيد 

حي السالم) (49 زنقة االجصاص رقم)

اكا 6ر)82272)اكا 6ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() شاكير  ابراهيم  السيد 

حي السالم) (49 زنقة االجصاص رقم)

اكا 6ر)82272)اكا 6ر املغرب

السيد أ6لن شاكير عيوانه)ا()زنقة)

االجصاص رقم)49)حي السالم اكا 6ر)

82272)اكا 6ر املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2221)تحت رقم)824245.

154I

 INVESTMENT CONTRACTORS

CORPORATION

IC CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

IC COPRPORATION
 Rue(de(la(liberté, 3ème ,12
 étage, appartement(N°5,

 Casablanca 10, Rue(de(la(liberté,
 3ème(étage, appartement
 N°5, Casablanca، 20000،

Casablanca(MAROC
IC CORPORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12, 

 Rue(de(la(liberté, 3ème(étage,
 appartement(N°5, Casablanca
Casablanca 20120 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522425
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 IC (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CORPORATION
أعلال) (- (: غرض الشركة بإ6جاز)

البياء
-)أعلال التهيئة

-)بيع موا  البياء.
 ,12 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 Rue( de( la( liberté,( 3ème( étage,
 appartement( N°5,( Casablanca
الدار البيضاء) (Casablanca( 20120

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: توشكة) فواز  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

توشكة) عيوانه)ا() ( فواز) السيد 
22222)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() توشكة  فواز  السيد 
134،)زنقة ابراهيم اليخعي طابق)22 
املعاريف) (9 املولد) ( إقامة) (2 شقة س)
22332)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2221)تحت رقم)798243.

155I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

OUDDI SUD
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البيضاء املغرب
OUDDI SUD شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي النهضة 

21 زنقة 15 رقم 292 الداجلة  
الداجلة 73222 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OUDDI SUD
االستيرا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)

و التصد6ر)
التجار3)

نقل البضائع.
حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 292 رقم) (15 زنقة) (21 النهضة)
الداجلة) (73222 الداجلة) ( الداجلة)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: ( اوعدي) ا6ت  محلد  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اوعدي)) ا6ت  محلد  السيد 
بو او ) ا6ت  امرا   عيوانه)ا() وار 

زاكور3))73222)الداجلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اوعدي)) ا6ت  محلد  السيد 
بو او ) ا6ت  امرا   عيوانه)ا() وار 

زاكور3))73222)الداجلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)-.

152I

GECAFISC

AJIAL ALHIDAYA PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 22
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
AJIAL ALHIDAYA PRIVEE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 
بوركون زنقة ركراكة اقامة 

الكورنيش الشقة 1 الطابق االر�سي 
علار3 2 - 22253 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.397955

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2219 6ونيو) (25 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (AJIAL ALHIDAYA PRIVEE
وعيوان) 92.222) رهم  رأسلالها)
زنقة) بوركون  حي  اإلآتلاعي  مقرها 
 1 الشقة) الكورنيش  اقامة  ركراكة 
 22253  -  2 علار3) االر�سي  الطابق 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

توقيف النشاط التجاري.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
بوركون زنقة ركراكة اقامة الكورنيش)
 -  2 الطابق االر�سي علار3) (1 الشقة)

22253)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) حكوري  ( هللا) عبد  السيد)3()
 32 تجزئة ابن الهيثم رقم) عيوانه)ا()
املغرب) اليواصر  (27182 بوسكور3)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)822952.

157I

FIDUCIAIRE RAKIB

DRAGOUIDOS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

FIDUCIAIRE RAKIB
 N° 02 RUE(ABOU(INAN(EL

 MARIN ، 24020، EL(JADIDA
MAROC

 DRAGOUIDOS

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
257 تجزئة حي السالم 1 - 24222 

الجد6د3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2285

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (18 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (DRAGOUIDOS
مقرها) وعيوان  12.222) رهم 
حي) تجزئة  (257 رقم) اإلآتلاعي 
الجد6د3 املغرب) (24222  -  1 السالم)

نتيجة ل):)
تصفية الشركة قبل االوان))

رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 24222  -  1 تجزئة حي السالم) (257

الجد6د3 املغرب.)
و عين:

و) ور ي  ( ( ( أحلد) ( السيد)3()
املريني) عيان  أبو  زنقة  (3 عيوانه)ا()
24222)الجد6د3 املغرب كلصفي))3()

للشركة.
)وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)رقم)257 

تجزئة حي السالم)1)الجد6د3
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالجد6د3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)27294.

158I

CAB ASSISTANCE

 ITALIA NORD
COSTRUZIONI
إعالن متعد  القرارات

CAB ASSISTANCE
 76 ROUTE(DE(TETOUAN
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

  ITALIA NORD COSTRUZIONI
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»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 7 حي 

معتلد ابن عبا  اقامة ابن الخطيب 
الطابق الرابع رقم 25 - 92222 

طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.57339

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)12)نونبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:
تحويل املقر االآتلاعي الى العيوان)
التالي):)حي اكاسياس اقامة اكاسياس)

ب الطابق الخامس رقم)54)طيجة
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
الى) الرئي�سي  النشاط  وتغيير  اضافة 

اعلال البياء.
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
السيد) للشركة  آد6د  مسير  تعيين 

رآان رونكالي ملد3 غير محدو 3.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

املقر االآتلاعي
بيد رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

النشاط االآتلاعي
على) 6يص  الذي  (:13 رقم) بيد 

ما6لي:)التعيين)
على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 

ما6لي:)االمضاء
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
32) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)249449.
159I

TH CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
AHD

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تفويت حصص

TH CONSULTING
 22BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE AL

AHD شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 
سيدي بوزيد تجزئة الور 3 رقم 44 
الطابق 1 العهد رقم 12  - 24225 

الجد6د3  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1397

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 نونبر) (28 في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()جد6جة بوزوبع)
124)حصة اآتلاعية من أصل)779 
حصة لفائد3))السيد))3()فهلية))علمي)

بتاريخ)28)نونبر)2221.
تفويت السيد))3()جد6جة بوزوبع)
125)حصة اآتلاعية من أصل)425 
حصة لفائد3))السيد))3()فيروز علمي)

بتاريخ)28)نونبر)2221.
تفويت السيد))3()جد6جة بوزوبع)
125)حصة اآتلاعية من أصل)572 
حصة لفائد3))السيد))3()فوزية علمي)

بتاريخ)28)نونبر)2221.
تفويت السيد))3()جد6جة بوزوبع)
125)حصة اآتلاعية من أصل)322 
حصة لفائد3))السيد))3()نبيلة علمي)

بتاريخ)28)نونبر)2221.
تفويت السيد))3()جد6جة بوزوبع)
125)حصة اآتلاعية من أصل)275 
وفاء)علمي) ()3( السيد) ( حصة لفائد3)

بتاريخ)28)نونبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالجد6د3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)27212.
122I

LE PREMIER CONSEIL

RAK CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
RAK CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
اليخيل  بلوك 8 رقم 515 سيدي 
6وسف بن علي مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32215

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »2.945.125,99) رهم»)
 2.955.222« إلى) »12.222) رهم»)
تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131225.
121I

BOUCHTA COMPTA

MARUKR IMPORTACIONES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

 MARUKR IMPORTACIONES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 127 شارع 
حفيظ بن عبد البار اقامة االندلس 

انزران الطابق 2 املحل رقم 2 - 
92222 طيجة املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124289
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)22)نونبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
البار) عبد  بن  حفيظ  شارع  (127«

 2 الطابق) انزران  االندلس  اقامة 

املحل رقم)2 - 92222)طيجة املغرب»)

عبد) بن  حفيظ  شارع  (127« إلى)

الطابق) انزران  اقامة االندلس  البار 

طيجة)) (A7 - 92222رقم املحل  (2

املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)28.

122I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 MOROCCAN

 PRODUCTIONS AND

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12

20800، CASABLANCA(MAROC

 MOROCCAN PRODUCTIONS

AND SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي كلم 23، 

الطريق الرئيسية رقم 8 بين الدار 

البيضاء و الجد6د3 - 22222 آلاعة 

الخيا6طة املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1975

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تم تعيين) 21) آيبر) املؤرخ في)

السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

محلد صارم الحق)) ( الفا�سي الفهري)

كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2222)تحت رقم)28.

123I
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 BUSINESS KEY DEVELOPPEMENT

MOROCCO

 BUSINESS KEY
 DEVELOPPEMENT

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 BUSINESS KEY
DEVELOPPEMENT MOROCCO
387 شارع محلد الخامس الطابق 

السابع الرقم 19 ، 22222،
 الدار البيضاء املغرب
 BUSINESS KEY

 DEVELOPPEMENT MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 387 شارع 
محلد الخامس الطابق السابع رقم 
19 - 22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.429255
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (32 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 BUSINESS KEY الوحيد) الشريك 
  DEVELOPPEMENT MOROCCO
مبلغ رأسلالها)12.222) رهم وعيوان)
شارع محلد) (387 مقرها اإلآتلاعي)
 -  19 رقم) السابع  الطابق  الخامس 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22222

ل):)توقف نشاط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب)387)شارع)
محلد الخامس الطابق السابع رقم)

19 - 22222)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الرشيدي  ( محلد) السيد)3()
إقامة) زوال  إميل  شارع  عيوانه)ا()
التاني) الطابق  س  مدجل  األحفا  
البيضاء) الدار  (22222  12 الرقم)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822332.
124I

segex

JWIKAMYA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

JWIKAMYA شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
االول رقم 28 شارع سان لويس 
طريق عين شقف فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22827
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 فبرا6ر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JWIKAMYA
أشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البياء)و أشغال مختلفة.
الطابق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
االول رقم)28)شارع سان لويس طريق)
فاس) (32222 (- فاس) شقف  عين 

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد عزيز الجويري):))332)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد محلد كلية):))332)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 342 ( (: القلعي) رضوان  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الجويري  عزيز  السيد 
 34222  وار اكالبة املكانسة القرية)

تاونات املغرب.
السيد محلد كلية عيوانه)ا() وار)
تاونات) (34222 بوشتى) موالي  ازور 

املغرب.
عيوانه)ا() القلعي  رضوان  السيد 
 34222 القرية) املكانسة  كالبة   وار 

تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() القلعي  رضوان  السيد 
 34222 القرية) املكانسة  كالبة   وار 

تاونات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
مارس) (24 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2221)تحت رقم)1322.
125I

FHF

SIN ART
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

SIN ART شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 5 زنقة 
 او   اهري معاريف - . الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.328889

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)19)نونبر)2221)تم))تحويل))
املقر االآتلاعي الحالي للشركة من)»5 
الدار) (. (- زنقة  او   اهري معاريف)
البيضاء)املغرب»)إلى)»رقم)77)الزنقة)
(. (- الولفة) (2 العالية) (1 الطابق) (43

الدار البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827195.

122I

YF CONSULTING SERVICES

 CENTRE ZAHRAOUI

 OUSSAMA ALPHA PLUS

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

 CENTRE ZAHRAOUI OUSSAMA

ALPHA PLUS PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 إقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 القييطر3. - 14222 

القييطر3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22929

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) (2221 14) آيبر) في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 

 CENTRE الوحيد) الشريك  ذات 

 ZAHRAOUI OUSSAMA ALPHA

رأسلالها) مبلغ  ( (PLUS PRIVE

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

عبد) موالي  إقامة  (59 اإلآتلاعي)

العزيز شارع موالي عبد العزيز رقم)4 

القييطر3.)-)14222)القييطر3 املغرب)

نتيجة ل):)صعوبة في التسيير.

و حد  مقر التصفية ب)59)إقامة)

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)

 14222 (- القييطر3.) (4 رقم) العزيز 

القييطر3 املغرب.)



1443 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

و عين:
الزهراوي) ( اسامة)  السيد)3()

الوظيفي) السكن  عيوانه)ا() و 
و االقتصا ) باملعهد الوطني لالحصاء)
الرباط) (12222 الرباط) التطبيقي 

املغرب كلصفي))3()للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر3 و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)59)إقامة موالي)
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز)

رقم)4)القييطر3.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالقييطر3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)89521.
127I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

 STE AROMA ROSE SARL A
U

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE
GESTION

شارع محلد الخامس قلعة مكونة 
تيغير ، 45222، قلعة مكونة املغرب
 STE AROMA ROSE SARL A U

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 
إبراحن آلاعة أ6ت سدرات السهل 

الغربية قلعة مكونة تيغير قلعة 
مكونة 45222 قلعة مكونة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AROMA ROSE SARL A U
تقطير) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الور  و االتجار في العطور.
:) وار) االآتلاعي) املقر  عيوان 
إبراحن آلاعة أ6ت سدرات السهل)
قلعة) تيغير  مكونة  قلعة  الغربية 

مكونة)45222)قلعة مكونة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)املغرب سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: قا�سي) الحسن  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() قا�سي  الحسن  السيد 
سدرات) أ6ت  آلاعة  إبراحن   وار 
تيغير) مكونة  قلعة  الغربية  السهل 

45222)قلعة مكونة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() قا�سي  الحسن  السيد 
سدرات) أ6ت  آلاعة  إبراحن   وار 
تيغير) مكونة  قلعة  الغربية  السهل 

45222)قلعة مكونة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
12) آيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيغير)

2221)تحت رقم)-.
128I

SOCIÉTÉ JINTAL DE CONSTRUCTION

 SOCIETE JINTAL DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

 SOCIÉTÉ JINTAL DE
CONSTRUCTION

 7RUE AHMED TOUKI
 ETG 2 APPARTEMENT 10
 CASABLANCA MAROC
 7RUE AHMED TOUKI

 ETG 2 APPARTEMENT 10
 CASABLANCA(MAROC، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE JINTAL DE
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 7 شارع 

أحلد التوقي الطابق الثاني علار3 11  
الدار البيضاء  22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

519099
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE JINTAL DE (:

.CONSTRUCTION
-)صباغة) (: غرض الشركة بإ6جاز)

املباني
-)أشغال مختلفة)

-)التجار3 في موا  البياء.
شارع) (7 (: عيوان املقر االآتلاعي)
أحلد التوقي الطابق الثاني علار3)11  
الدار البيضاء))22222)الدار البيضاء)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الطلحاوي) بوبكر  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: اقلشو) توفيق  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوبكر الطلحاوي عيوانه)ا()
 33322 ( الحاج) أوطاط  السالم  حي 

اوطاط الحاج املغرب.
عيوانه)ا() اقلشو  توفيق  السيد 
الحاج)) أوطاط  ( العرآان) تاسة   وار 

33322)اوطاط الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوبكر الطلحاوي عيوانه)ا()
 33322 ( الحاج) أوطاط  السالم  حي 

اوطاط الحاج املغرب
عيوانه)ا() اقلشو  توفيق  السيد 
الحاج)) أوطاط  ( العرآان) تاسة   وار 

33322)اوطاط الحاج املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
129I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

MYFAN TRANS
إعالن متعد  القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
MYFAN TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: بلوك 

س رقم 55 حي املسير3 ا6ت ملول - 
82222 ا6ت ملول املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21329

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)28)شتيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) 6يص  الذي  (:21 رقم) قرار 
التجاري) النشاط  تعد6ل  ما6لي:)

للشركة
على) 6يص  الذي  (:22 رقم) قرار 
اباعكي) السيد  تسلية  ما6لي:)
و مسؤول) للشركة  مسيرا  نورالد6ن 

نشاط الشركة
على) 6يص  الذي  (:23 رقم) قرار 
ما6لي:)اعتلا  االمضاء)الوحيد للسيد)

اباعكي نورالد6ن في الشركة
على) 6يص  الذي  (:24 رقم) قرار 
االسا�سي) اليظام  تحيين  ما6لي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1444

بيد رقم)21:)الذي 6يص على ما6لي:)
تعد6ل النشاط التجاري للشركة

على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 
اباعكي) السيد  تسلية  ما6لي:)
و مسؤول) للشركة  مسيرا  نورالد6ن 

نشاط الشركة
على) 6يص  الذي  (:17 رقم) بيد 
اباعكي) السيد  تسلية  ما6لي:)
و مسؤول) للشركة  مسيرا  نورالد6ن 

نشاط الشركة
بيد رقم)23:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين اليظام االسا�سي للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)15.
172I

FCG AL AMANE

SUDOLIF
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FCG AL AMANE
 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT
MAROC

SUDOLIF شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 79 شارع 
ابن سييا تابق الثاني شقة 2 أكدال  

- 12282 الرباط املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.147855

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)14) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»79)شارع ابن سييا تابق الثاني شقة)
الرباط املغرب») (12282 (- ( أكدال) (2
إلى)»)علار3 أ2)شقة)12)املنزه يعقوب)

امليصور)-)12122)الرباط))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121222.
171I

fidexpertise

SALA PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  12 معارف الدارالبيضاء. 
، 22222، الدارالبيضاء. املغرب
SALA PRESTIGE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 13 زنقة 
القصر الطابق الخامس رقم 12 
املعاريف الدارالبيضاء - 22332 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SALA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.PRESTIGE
أعلال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

متيوعة أو إنشاءات
تاآر

توريد مكاتب البيع بالجللة.
زنقة) (13 (: عيوان املقر االآتلاعي)
 12 رقم) الخامس  الطابق  القصر 
 22332 (- الدارالبيضاء) املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99سية سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: قصراوي) مرا   السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

نقد6ة) (: قصراوي) مرا   السيد 
بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() قصراوي  مرا   السيد 
 وار اللواتة الزراهية اكدانة امزور3)

سطات)22332))سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا()) قصراوي  مرا   السيد 
 وار اللواتة الزراهية اكدانة امزور3)

سطات)22332))سطات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)-.
172I

CAB ASSISTANCE

MAROCONE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 72
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

MAROCONE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مركب 
املجد قطعة 828  للعوامة  بلوك 

-س- رقم 15 طيجة - 92222 طيجة  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAROCONE SARL AU
بيع) :)شراء) غرض الشركة بإ6جاز)

وتسويق امليتجات الفالحية.).
مركب) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
بلوك) ( للعوامة) ( (828 قطعة) املجد 
-س-)رقم)15)طيجة)-)92222)طيجة))

املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( بعدو ) احلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() ( بعدو ) احلد  السيد 
 AA  1222 هوليدا) امستر ام 

امستر ام هوليدا.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( بعدو ) احلد  السيد 
 AA  1222 هوليدا) امستر ام 

امستر ام هوليدا
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249222.
173I

fidexpertise

KIM DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  12 معارف الدارالبيضاء. 
، 22222، الدارالبيضاء. املغرب

KIM DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12 زنقة 

سارية، إبن زنيم، حي اليخيل الطابق 
3 شقة 3 الدار البيضاء - 22332 

الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 KIM (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
أعلال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

متيوعة أو إنشاءات
تاآر

توريد مكاتب البيع بالجللة.
زنقة) (12 (: عيوان املقر االآتلاعي)
سارية،)إبن زنيم،)حي اليخيل الطابق)
 22332 (- البيضاء) الدار  (3 شقة) (3

الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99سية سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: قصراوي) مرا   السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
نقد6ة) (: قصراوي) مرا   السيد 

بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() قصراوي  مرا   السيد 
 وار اللواتة الزراهية اكدانة امزور3)

سطات)22332)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() قصراوي  مرا   السيد 
 وار اللواتة الزراهية اكدانة امزور3)

سطات)22332)سطات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)-.

174I

GECAFISC

IMMEUBLES DU MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 22
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
 IMMEUBLES DU MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 357 شارع 
محلد الخامس الطابق 1 ا/2 - 
22322 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.233741
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
الراوي) ( هاآر) ()3( تفويت السيد)
222)حصة اآتلاعية من أصل)222 
بوشعيب) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

الراوي بتاريخ)27) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822379.
175I

fiduciaire(al(hayat

IECT GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدو 3

 ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire(al(hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B(N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
IECT GROUPE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
تشيكوفسكي زنقة قطب سيد إقامة 
آوبا ب رقم 4/74 - 92222 طيجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.127245

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2221 31) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()رضوان البشيري)

522)حصة اآتلاعية من أصل)522 

حصة لفائد3))السيد))3()بهيجة باباتي)

بتاريخ)31) آيبر)2221.
تفويت السيد))3()رضوان البشيري)

522)حصة اآتلاعية من أصل)522 

حصة لفائد3))السيد))3()فدوى))ابن)

سالمة بتاريخ)31) آيبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)131.

172I

GECAFISC

MULTIMATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 22

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

MULTIMATERIAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي البا 

آلاعة اوال  صالح  وار اوال  

سليلان محافظة اليواصر - 27222 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232325

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 13) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

الحسين عكي) ()3( السيد) تفويت 

حصة اآتلاعية من أصل) (35.222

()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (35.222

13) آيبر) بتاريخ) الراوي  بوشعيب 

.2221

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827238.

177I

TTC SIGNATURE SARLAU

TTC SIGNATURE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TTC SIGNATURE SARLAU
14 شارع االبطال الطابق 4 اكدال ، 

12122، الرباط املغرب
 TTC SIGNATURE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 15 شارع 
االبطال الطابق 4 اكدال - 12122 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
157127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TTC (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SIGNATURE SARLAU
أعلال) (- (: غرض الشركة بإ6جاز)

البياء)املتيوعة
-)أعلال البياء

-)التطوير والتجهيزات.
15)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
 12122 (- اكدال) (4 االبطال الطابق)

الرباط املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: ( البزاز) ابوبكر  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد ابوبكر البزاز)):)1222)بقيلة)
122.222) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابوبكر البزاز))عيوانه)ا()حي)
 11222 1231 23)رقم) السالم بلوك)

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابوبكر البزاز))عيوانه)ا()حي)
 11222 1231 23)رقم) السالم بلوك)

سال املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121277.
178I

SOCIETE FIDAV SARL

DELICE MIAMI DOLPHIN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعد6ين علار3 13 شقة 3 

املد6ية الجد6د3 ، 52222، مكياس 
املغرب

 DELICE MIAMI DOLPHIN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 15 

شارع محلد الخامس م ج  - 52222 
مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
41385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2212 ماي) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DELICE MIAMI DOLPHIN
غرض الشركة بإ6جاز):)-)مقهى

-مطعم
-)حلويات.

 15 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)
شارع محلد الخامس م ج))-)52222 

مكياس املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 322.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 3.222 ( (: عفيف) حليد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() عفيف  حليد  السيد 
 52222 الزرهونية توسيع) (152 رقم)

مكياس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() عفيف  حليد  السيد 
 52222 الزرهونية توسيع) (152 رقم)

مكياس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6ونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

2212)تحت رقم)2224.
179I

SOCIETE FIDAV SARL

DELICE MIAMI DOLPHIN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعد6ين علار3 13 شقة 3 

املد6ية الجد6د3 ، 52222، مكياس 
املغرب

 DELICE MIAMI DOLPHIN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 15 

شارع محلد الخامس م ج - 52222 
مكياس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41385

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2218 6ونيو) (21 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »3.322.222) رهم»)
 3.222.222« إلى) »322.222) رهم»)

 رهم»)عن طريق):))-.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6ونيو) (18 بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

2218)تحت رقم)2327.
182I

zagora(consulting(sarl

S2T PROGRESSE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119  شارع محلد الخامس ، 

47922، زاكور3 املغرب
S2T PROGRESSE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار ا6ت 

ميا  تغبالت  - 47722 زاكور3 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3729

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 S2T (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PROGRESSE
تحويل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

االموال.
:) وار ا6ت) عيوان املقر االآتلاعي)
ميا  تغبالت))-)47722)زاكور3 املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيز ا6ت عال):))522)حصة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد 6د6ر ا6ت عال):))522)حصة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() عال  ا6ت  عزيز  السيد 
 وار ا6ت ميا  تغبالت))47722)زاكور3)

املغرب.
عيوانه)ا() عال  ا6ت  6د6ر  السيد 
 وار ا6ت ميا  تغبالت))47722)زاكور3)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() عال  ا6ت  6د6ر  السيد 
 وار ا6ت ميا  تغبالت))47722)زاكور3)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكور3)

2221)تحت رقم)395.

181I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AYMANE BEN
AMAR

إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE AYMANE BEN AMAR

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: قصر 

القصبة القد6لة مدغر3 الرشيد6ة  
- 52222 الرشيد6ة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.12373

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تم اتخاذ) (2222 6يا6ر) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

اضافة نشاط تجاري.)
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:

بيع و تحويل الحصص.
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وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
اليظام األسا�سي التالية:)

الذي 6يص) (:1 بيد رقم عيد رقم)
على ما6لي:)اضافة نشاط نقل االمتعة)
غير مصحوبة بنشاط الغير كنشاط)

رئي�سي)
الذي 6يص) (:2 بيد رقم عيد رقم)
على ما6لي:)بيع وتحويل آليع حصص)

بن علار محلد الى بن علار نور 6ن)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)15.
182I

 ETABLISSEMENT SERBOUTI ET MOUFID DES

TRAVAUX

 ETABLISSEMENT SERBOUTI
ET MOUFID DES TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

 ETABLISSEMENT SERBOUTI ET
MOUFID DES TRAVAUX

 LOTISSEMENT ANNACER EL
 YAMNA(B.6 N°24 BD(HOUSSIN

 SOUSSI(S/M ، 20402،
CASABLANCA MAROC

 ETABLISSEMENT SERBOUTI ET
MOUFID DES TRAVAUX  شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
اليصر اليلية R6 N°24 شارع 
حسين السو�سي سيدي مومن - 
22422 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.195729
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
 ETABLISSEMENT SERBOUTI ET
مبلغ) ( ( (MOUFID DES TRAVAUX
رأسلالها)122.222,22) رهم وعيوان)
مقرها اإلآتلاعي تجزئة اليصر اليلية)
السو�سي) حسين  شارع  (R6( N°24
سيدي مومن)-)22422)الدار البيضاء)

 MOYENNE (: ل) نتيجة  املغرب 
.FINANCIER

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
اليصر اليلية)R6(N°24)شارع حسين)
 22422 (- مومن) سيدي  السو�سي 

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

و) السربوتي  ( ( سعيد) السيد)3()
شارع) (11 مهاج) إقامة  عيوانه)ا()
2)شقة) 15)م س) محلد بلفريج زنقة)
البيضاء) الدار  (22422 س.م) (12

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و) مفيد  ( ( املصطفى) السيد)3()
 2748 رقم) (2 الشطر) عيوانه)ا()
الدار) (29224 ( الهراويين) (1 الطابق)
البيضاء)املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822722.
183I

CABINET RAMI EXPERTISE

IMPORT EXPORT BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

IMPORT EXPORT BOIS  شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم  2 
تجزئة 111 الحي الصياعي وفاء 

بنسو 3 فاس - 32222 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58827

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 29) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.522.222) رهم»)

 2.222.222« إلى) »522.222) رهم»)
مقاصة) إآراء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع  6ون الشركة املحد 3 املقدار و)

املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)41.

184I

NORD FINANCE

STE ACHAMAL TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 22

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

  STE ACHAMAL TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع أمير 
موالي عبد هللا رقم 11 - 32222 

الحسيلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1227

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 STE ACHAMAL الوحيد) الشريك 
رأسلالها) مبلغ  ( ( (TRANSFERT
مقرها) وعيوان  52.222) رهم 
اإلآتلاعي شارع أمير موالي عبد هللا)
الحسيلة املغرب) (32222  -  11 رقم)
لنشاط) النهائي  الوقف  (: ل) نتيجة 

الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
أمير موالي عبد هللا رقم)11 - 32222 

الحسيلة املغرب.)
و عين:

و) ( املستقل) ( سعيد) السيد)3()
6وسف) موالي  شارع  عيوانه)ا()
املغرب) الحسيلة  (32222  22 رقم)

كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقو ) تبليغ  محل  و   املخابر3 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)734.

185I

ACT FINANCE

CHACHI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

ACT FINANCE

 169BD  MOULAY(IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

CHACHI CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الرضاgh4  محل3 الولفة - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422725

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 12) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (CHACHI CASH

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

محل3  ( (gh4اإلآتلاعي تجزئة الرضا

البيضاء) الدار  (22222 (- الولفة)

املغرب نتيجة ل):)إنهاء)عقد التفويض)

. Barid Cash(مع

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 22222 (- الولفة) محل3) ( (gh4ارضا

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)3()السيد مصطفى)))شاكي)

و عيوانه)ا()شارع ابي رقراقesc)طابق)

2)الشقةb5)حي الحسني)22232)الدار)

البيضاء)املغرب كلصفي))3()للشركة.
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وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 
تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

الرضاgh4))محل3)الولفة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822341.
182I

NORD FINANCE

STE AL MOUSTAKIL CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 22

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE AL MOUSTAKIL CAR  شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع أمير 
موالي عبد هللا رقم 11 - 32222 

الحسيلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2559

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 12) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 STE AL الوحيد) الشريك  ذات 
MOUSTAKIL CAR)))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعيوان  522.222) رهم 
اإلآتلاعي شارع أمير موالي عبد هللا)
الحسيلة املغرب) (32222  -  11 رقم)
لنشاط) النهائي  الوقف  (: ل) نتيجة 

الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
أمير موالي عبد هللا رقم)11 - 32222 

الحسيلة املغرب.)
و عين:

املستقل)) ( االله) عبد  السيد)3()
6وسف) موالي  شارع  عيوانه)ا() و 
املغرب) الحسيلة  (32222  15 رقم)

كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالحسيلة))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)22.
187I

 6وان األستا 3 سليلة بلهاشمي

 « YELOCAIMMOIX « شركة
ش.م.م

إعالن متعد  القرارات

 6وان األستا 3 سليلة بلهاشمي
وآد3 زنقة ام البيين الطابق التاني 
رقم 3 وآد3، 22222، وآد3 املغرب

 « YELOCAIMMOIX « شركة
ش.م.م  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: وآد3 
وآد3، زنقة بو 6ر، تجزئة رفيت، 
علار3 رقم 5  22222 وآد3 مغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38221
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)23) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
تغيير اسم الشركة

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
تقييد وتوسيع من غرض الشركة)

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
تحد6ث القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:))
 »OUJDA EVENTS(«(تسلية الشركة

ش.م.م
بيد رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
غرض الشركة با6جاز:)تأآير و تشغيل)
العقارات الخاصة او اال6جار)-)أشغال)
نظيم) (- -مفاوضات عقارية) ( مختلفة)
آليع) تأآير  (- العروض) و  االحداث 
املوا  الالزمة لللياسبات و العروض)
العلليات) آليع  عامة  بصفة  و 

املالية,الصياعية,العقارية) (, التجارية)
مباشر3) عالقة  لها  التي  امليقولة  و 
أو) الشركة  أو غير مباشر3 بلوضوع 

تساهم في از هارها.)))))
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)24.
188I

BELGA CONSULTING

N.S.K FOURNITURE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
N.S.K FOURNITURE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 15 شارع 
األبطال أكدال الرباط  - 12282 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

157295
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 14) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 N.S.K (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.FOURNITURE
تاآر) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
ولوازم) املكاتب،) وأثاث  آالت 
الكلبيوتر،) ومعدات  املكاتب،)
الكلبيوتر) االستهالكية  واملوا  
العللية) واملعدات  واالكسسوارات،)

واملختبر6ة،)وميتجات الطباعة.
األ وات) استيرا   القرطاسية،)
الترويجية،) والعياصر  اإلعالنية 
واأل وات املكتبية وأآهز3 الكلبيوتر.

معدات) وبيع  شراء) املكتبة 
الكلبيوتر.

15)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)

 12282 (- ( الرباط) أكدال  األبطال 

الرباط املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 552 ( (: ضريف) فتيحة  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد ناجي العلاري):))452)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 فتيحة ضريف عيوانه)ا()

قاسم) بير  هاني  آ6ت  شارع  (،8

السوي�سي))12172)الرباط املغرب.

عيوانه)ا() العلاري  ناجي  السيد 
 17 2)علار3) رياض األندلس القصبة)

الرباط) (12122 حي الرياض) (8 شقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 فتيحة ضريف عيوانه)ا()

قاسم) بير  هاني  آ6ت  شارع  (،8

السوي�سي))12172)الرباط املغرب

عيوانه)ا() العلاري  ناجي  السيد 
 17 2)علار3) رياض األندلس القصبة)

الرباط) (12122 حي الرياض) (8 شقة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121258 .

189I

EXPERTO

PROPREFA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

EXPERTO

24 شارع أبو فارس املريني حسان 

الرباط الرباط، 12222، الرباط 

املغرب

  PROPREFA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 5، 
زنقة قصر،الطابق األر�سي،حي 
الليلون  الرباط 12222 الرباط 

املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.128225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 23) آيبر) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

مصطفى مرا  كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121322.

192I

UNIVERS COMPTA SARL AU

SOCIETE BENLAHBIB CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،علار3 12، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكياس املغرب
 SOCIETE BENLAHBIB CAR

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : متجر 
رقم 1، علار3 3 مكرر، تجزئة سار3، 

شارع الزيتون - 52272 مكياس 
املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.41289
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)
SOCIETE BENLAHBIB CAR)شركة)
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي متجر)
3)مكرر،)تجزئة سار3،) 1،)علار3) رقم)
مكياس) (52272 (- الزيتون) شارع 

املغرب))نتيجة المليافسة.

و عين:
و) مفتاح  ( سكيية) السيد)3()
(،3 علار3) سار3،) تجزئة  عيوانه)ا()
املغرب)) مكياس  (52272 الزهر) فتح 

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)28) آيبر)2221)وفي متجر رقم)
1،)علار3)3)مكرر،)تجزئة سار3،)شارع)

الزيتون)-)52272)مكياس املغرب).
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
32) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

2221)تحت رقم)452.

191I

LAYEL BUSINESS CENTER

فرحات للتجزئة
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LAYEL BUSINESS CENTER
 RUE IBNOU MOUNIR  117

 RESIDENCE AZZARKA
 2EME(ETAGE(N°18 MAARIF

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA maroc

فرحات للتجزئة شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مركز 
رياض 21  شارع اللة اليقوت 

ومصطفى املعاني رقم  29 الطابق 
الثاني الدار البيضاء مركز رياض 21  
شارع اللة اليقوت ومصطفى املعاني 
رقم  29 الطابق الثاني الدار البيضاء 

22332 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422713

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 أكتوبر) (28 في) املؤرخ 

املصا قة على):
صد6ق) امين  ()3( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (1.222
()3( السيد) ( حصة لفائد3) (122.222

نجية كريم بتاريخ)28)أكتوبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2221)تحت رقم)799321.

192I

BIG ACCOUNTING

IADS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،92222 ،52/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC
IADS IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي نجيبة 
شارع 88 رقم 11 الطابق السفلي - 

92222 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 14) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 IADS (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
مجال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

العقارات.
عيوان املقر االآتلاعي):)حي نجيبة)
(- الطابق السفلي) (11 رقم) (88 شارع)

92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

4.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:

السيد كزنايي نزار):))4.222)حصة)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

4222)بقيلة) (: السيد كزنايي نزار)

1.222) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() نزار  كزنايي  السيد 

طيجة) (92222 اكزنا6ة) متروكة  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() نزار  كزنايي  السيد 

طيجة) (92222 اكزنا6ة) متروكة  حي 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249222.

193I

STE PAINT TRAVAUX

شركة بانت أشغال
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

STE PAINT TRAVAUX

 N°T/72 TRANCHE 5 VILLE

 TAMENSOURTE COMMUNE

 HARBIL 0661993378، 40300،

MARRAKECH MAROC

شركة بانت أشغال شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 

 N°T/72 TRANCHE 5 VILLE

 TAMENSOURTE COMMUNE

 HARBIL  MARRAKECH 40300

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

121243

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 17) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

بانت أشغال.

:)أعلال أو) غرض الشركة بإ6جاز)

تشييد متيوعة.

(: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 N°T/72( TRANCHE( 5( VILLE

 TAMENSOURTE COMMUNE

 HARBIL  MARRAKECH 42322

مراكش))املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد  رزي هشام):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: الرحيم) بكار عبد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() هشام  السيد  رزي 

 72 رقم) ت  حرف  (5 الشطر)

 42322 مراكش) تاميصورت 

تاميصورت املغرب.

الرحيم) عبد  بكار  السيد 

حرف أس رقم) (2 الشطر) عيوانه)ا()

 42322 مراكش) تاميصورت  (57

تاميصورت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() هشام  السيد  رزي 

 72 رقم) ت  حرف  (5 الشطر)

 42322 مراكش) تاميصورت 

تاميصورت املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131522.

194I

FNMCOMPTA

ASSIA QUIP
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ASSIA QUIP شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي رشيد قطعة 9 اقامة البحر 
املسعو  محل رقم 9 - طيجة - 

92222 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ASSIA (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.QUIP
و) بيع  (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
تسويق األلومينيوم و اإلكسسوارات.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
البحر) اقامة  (9 موالي رشيد قطعة)
(- طيجة) (- (9 رقم) محل  املسعو  

92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد املجيد اآدور):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد عبد املجيد اآدور):)1222 

بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)
وصفات ومواطن الشركاء):

اآدور) املجيد  عبد  السيد 
حي السعا 3 بلوك   رقم) عيوانه)ا()

14)-)تيزنيت)85222)تيزنيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اآدور) املجيد  عبد  ( السيد)
حي السعا 3 بلوك   رقم) عيوانه)ا()

14)-)تيزنيت)85222)تيزنيت املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)125.
195I

aice compta

LAS VEGAS VIP
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
LAS VEGAS VIP شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 31 زنقة 

زيد ابن رفاع الطابق السفلي 
املعاريف الدارالبيضاء - 22372 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527785
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 24) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LAS (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.VEGAS VIP
إستغالل) (: غرض الشركة بإ6جاز)

مقهى ومطعم.
 31 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
السفلي) الطابق  رفاع  ابن  زيد  زنقة 
 22372 (- الدارالبيضاء) املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بعقيل) أسلاء) السيد3 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: السيد3 روقية االحسيني)
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

االحسيني) روقية  السيد3 
تجزئة) الفوارات  شارع  عيوانه)ا()
بيلو�سى رقم)2)الحي املحلدي)22572 

الدارالبيضاء)املغرب.
عيوانه)ا() بعقيل  أسلاء) السيد3 
شارع الفوارات تجزئة بيلو�سى رقم)2 
الدارالبيضاء) (22572 الحي املحلدي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
االحسيني) روقية  السيد3 
تجزئة) الفوارات  شارع  عيوانه)ا()
بيلو�سى رقم)2)الحي املحلدي)22572 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827127.
192I

aice compta

MEDINOME
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
MEDINOME شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

كلليلة إقامة لوفر رقم 253 الطابق 
الرابع الشقة 11 الدارالبيضاء - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527783
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MEDINOME
تسويق) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

املالبس وإكسسواراتها.
زنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
253)الطابق) كلليلة إقامة لوفر رقم)
(- الدارالبيضاء) (11 الشقة) الرابع 

22222)الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد إسلاعيل العالوي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
522)حصة) ( (: السيد3 كنز3 برا 3)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العالوي) إسلاعيل  السيد 
 27 بلوك) السالم  رياض  عيوانه)ا()

رقم)12 23222)بني مالل املغرب.
عيوانه)ا() برا 3  كنز3  السيد3 
شارع) (8 فيال) كانكون  تجزئة 
الحسني) حي  بوطالب  عبدالها ي 

22232)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العالوي) إسلاعيل  السيد 
 27 بلوك) السالم  رياض  عيوانه)ا()

رقم)12 23222)بني مالل املغرب
عيوانه)ا() برا 3  كنز3  السيد3 
شارع) (8 فيال) كانكون  تجزئة 
الحسني) حي  بوطالب  عبدالها ي 

22232)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827128.

197I

UNIVERS COMPTA SARL AU

STE ZAYNA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،علار3 12، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكياس املغرب
STE ZAYNA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 2212، 
مرآان 2 - 52272 مكياس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45927
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)13)أكتوبر)2221)تقرر حل)
ذات) شركة  (STE ZAYNA TRANS
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
مكياس) (52272  -  2 مرآان) (،2212
آائحة) و  المليافسة  نتيجة  املغرب 

كوفيد.
و عين:

و) احسا6ن  ( عا ل) السيد)3()
 52272  2 مرآان) (،2212 عيوانه)ا()
مكياس املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
(،2212 وفي) (2221 أكتوبر) (13 بتاريخ)

مرآان)2 - 52272)مكياس املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
32) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

2221)تحت رقم)449.
198I

SERVIAP

J2M AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

SERVIAP
رقم  1 زاوية شارع طارق بن زيا  
بنسليلان ، 13222، بنسليلان 

املغرب

J2M AGRI شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 152/39 
قيسارية القدس بنسليلان املغرب - 

13222 بنسليلان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5595

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)
 J2M(3 شركة ذات املسؤولية املحدو
AGRI))مبلغ رأسلالها)122.222) رهم)
 39/150 اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان 
املغرب) بنسليلان  القدس  قيسارية 
نتيجة) املغرب  بنسليلان  (13222  -
كورونا) فيروس  آائحة  بسبب  (: ل)

املستجد.
و حد  مقر التصفية ب)39/150 
(- قيسارية القدس بنسليلان املغرب)

13222)بنسليلان املغرب.)
و عين:

ابن الصلكة و) ( آلال) السيد)3()
حي كريم بلوك  ال شارع) عيوانه)ا()
 13222   24 رقم) الثاني  الحسن 
()3( كلصفي) املغرب  بنسليلان 

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  -تم  (:
 27 بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)297.
199I

aice compta

PROFINAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
PROFINAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 17 

زنقة موتلارتر بلفد6ر  - 22452 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

422829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2219 فبرا6ر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PROFINAL

نجار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األلومييوم املعدنية أو البالستيكية.

 17 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 22452 (- ( بلفد6ر) موتلارتر  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد3 السعد6ة سفات)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد أبوبكر واهبي):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سفات) السعد6ة  السيد3 
زنقة) (22 رقم) امليار  إقامة  عيوانه)ا()

بلفد6ر) (15 شقة) (3 بروفانس طابق)

22452)الدارالبيضاء)املغرب.

عيوانه)ا() واهبي  أبوبكر  السيد 
بروفانس) زنقة  (22 رقم) امليار  إقامة 

 22452 بلفد6ر) (15 شقة) (3 طابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سفات) السعد6ة  السيد3 
زنقة) (22 رقم) امليار  إقامة  عيوانه)ا()

بلفد6ر) (15 شقة) (3 بروفانس طابق)

22452)الدارالبيضاء)املغرب.
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عيوانه)ا() واهبي  أبوبكر  السيد 
بروفانس) زنقة  (22 رقم) امليار  إقامة 
 22452 بلفد6ر) (15 شقة) (3 طابق)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2219)تحت رقم)295197.
222I

aice compta

HALECO MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
HALECO MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

كلليلة إقامة لوفر رقم 253 الطابق 
الرابع الشقة 11 الدارالبيضاء - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HALECO MAROC
بيع) ( (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
الصياعية) واملعدات  األ وات  آليع 
لألشغال) واملوآهة  والفالحية 
وللشحن وامليجلية   العلومية 

)و التفريغ،)ومعدات اليقل).
زنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
253)الطابق) كلليلة إقامة لوفر رقم)

(- الدارالبيضاء) (11 الشقة) الرابع 
22222)الدارالبيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 HALADJIAN( :( ( 1.000 الشركة)
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() (HALADJIAN الشركة)
135)امليطقة الصياعية آيوب غرب)

املحلد6ة)28812)املحلد6ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخد6ر) بن  إسلاعيل  السيد 
رقم) فلوريدا  تجزئة  عيوانه)ا()
 22152 البيضاء) كاليفورنيا  (3

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827345.
221I

CHETTIOUI AHMED

ABOU IHSAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسير3 الخضراء,م/ا,شارع 

21,رقم 34 ، 92152، القصر الكبير 
املغرب

ABOU IHSAN TRANS  شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 
العروبة م/ا, زنقة 14 رقم 3  - 
92152 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 
باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ABOU(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. IHSAN TRANS
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
العروبة م/ا,)زنقة)14)رقم)3  - 92152 

القصر الكبير املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الكور) 6ونس  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() الكور  6ونس  السيد 
 52222  27 رقم) (, النهضة) تجزئة 

الرشيد6ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() الكور  6ونس  السيد 
 52222  27 رقم) (, النهضة) تجزئة 

الرشيد6ة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

6يا6ر)2222)تحت رقم)2.
222I

CHETTIOUI AHMED

BAB ALKASR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسير3 الخضراء,م/ا,شارع 

21,رقم 34 ، 92152، القصر الكبير 
املغرب

BAB ALKASR شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي .  وار 
العبيد, آلاعة زوا 3, قيا 3 سيدي 

سالمة - 92152 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BAB (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ALKASR

محطة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

توزيع املحروقات.

.) وار) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

قيا 3 سيدي) آلاعة زوا 3,) العبيد,)

الكبير) القصر  (92152 (- سالمة)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 752 ( (: املشوك) حليد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد عبد القا ر الكومري):))252 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() املشوك  حليد  السيد 
  28 رقم) تاشفين  بن  6وسف  زنقة 

14324)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
الكومري) القا ر  عبد  السيد 

عيوانه)ا()حي اوال  احلا6د م/ج زنقة)
الكبير) القصر  (92152  11 رقم) (23

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() املشوك  حليد  السيد 
 28 رقم) تاشفين  بن  6وسف  زنقة 

14324)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

6يا6ر)2222)تحت رقم)1.
223I

SOMAFID

بليس ارت اجن�سي
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

SOMAFID
شارع محلد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�سي ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

بليس ارت اآن�سي  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
محلد الزفزاف اقامة صوفيا رقم 
189 الطابق االر�سي سيدي مومن 

الدار البيضاء 22242 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527739

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
بليس) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

ارت اآن�سي).
التسويق) (: غرض الشركة بإ6جاز)

الرقمي).
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
رقم) صوفيا  اقامة  الزفزاف  محلد 
مومن) سيدي  االر�سي  الطابق  (189
22242)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 252 ( (: ( افروخ) اسامة  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 252 ( (: ا6ت آبور) السيد حلز3 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد زكرياء)احيحي):))252)حصة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

252)حصة) ( (: السيد ا6وب بنبويا)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( افروخ) اسامة  السيد 
 2252  333 رقم) (25 حي البركة زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
السيد حلز3 ا6ت آبور عيوانه)ا()
حي البركة شارع س رقم)249 22252 

الدار البيضاء)املغرب.
عيوانه)ا() احيحي  زكرياء) السيد 
حي املسير3)3)زنقة)95)رقم)12 22272 

الدار البيضاء)املغرب.
حي) السيد ا6وب بنبويا عيوانه)ا()
 22272  77 رقم) (13 زنقة) (1 املسير3)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( افروخ) اسامة  السيد 
حي البركة زنقة)25)رقم)333 22252 

املغرب املغرب
السيد حلز3 ا6ت آبور عيوانه)ا()
حي البركة شارع س رقم)249 22252 

املغرب املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827222.
224I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TAF EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،علار3 12، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكياس املغرب
TAF EVENTS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الشقة 
رقم 17، الطابق 5، علار3 صفاء 
و هاآر، شارع اليصر - 52212 

مكياس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32189

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 31) آيبر) املؤرخ في)
 TAF(3 شركة ذات املسؤولية املحدو
 12.222 رأسلالها) مبلغ  ( (EVENTS
اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
علار3) (،5 الطابق) (،17 رقم) الشقة 
صفاء)و هاآر،)شارع اليصر)-)52212 

مكياس املغرب نتيجة ل):)امليافسة.
إقامة) ( التصفية ب) و حد  مقر 
شارع) (،41 رقم) (،C بلوك) (،4 رضا)
الجيش امللكي،)م.ج))-)52222)مكياس)

املغرب.)
و عين:

و) الفاطمي  ( طيبي) السيد)3()
(،C بلوك) (،4 إقامة رضا) ( عيوانه)ا()
م.ج)) امللكي،) شارع الجيش  (،41 رقم)
()3( 52222)مكياس املغرب كلصفي)

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)11.

225I

sté(butkm(sarl

STE BUTKM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تغيير نشاط الشركة

sté(butkm(sarl
 hay(el(menzeh(immeuble(n
 3 appartement 9 ، 15028،

khemisset maroc
STE BUTKM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها االآتلاعي حي املنزه 
العلار3 رقم 3 الشقة 9 - 15228 

الخليسات املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29321

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تغيير) (2221 22) آيبر) املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»املشور3 اإل ارية

تطوير تكيولوآيا املعلومات
إلى) املعلوماتية») األ وات  بيع 

»اإلستيرا  و التصد6ر
أعلال متيوعة أو إنشاءات».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)1223.
222I

MEDAFCO  CONSULTING

STE NORTH FREEZE »نورث 
فريز»

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

MEDAFCO  CONSULTING
 AL(IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
STE NORTH FREEZE »نورث 
فريز» شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي طيجة 
، حي نجيبة ، شارع 88 ، رقم 11 

سفلي - 92222 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123293
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 23) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

NORTH FREEZE)»نورث فريز».
استغالل) (: غرض الشركة بإ6جاز)
(، الفالحي) االنتاج  (، التبر6د) محطة 
تبر6د وتكييف املستو عات وتغليف)
وبيع) شراء) (، الزراعية) امليتجات 
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والغذائية،) الزراعية  امليتجات 

استيرا  وتصد6ر امليتجات الزراعية.

(، طيجة) (: عيوان املقر االآتلاعي)
حي نجيبة)،)شارع)88)،)رقم)11)سفلي)

- 92222)طيجة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
أكعبون) ناصح  محلد  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (522 ( (:

للحصة.

السيد عبدالعالي مرني�سي)):))522 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اكعبون) ناصح  محلد  السيد 
تانسيفت) وا   زنقة  (18 عيوانه)ا()

فاس) (32222 فاس) س  النرآس 

املغرب.

مرني�سي)) عبدالعالي  السيد 
رقم) (12 زنقة) فيال فيستا  عيوانه)ا()

211)طيجة)92222)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اكعبون) ناصح  محلد  السيد 
تانسيفت) وا   زنقة  (18 عيوانه)ا()

فاس) (32222 فاس) س  النرآس 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249223.

227I

fidulimar

YIDCEN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

YIDCEN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مركز 
اكييون  - 45322 تيغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2925
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 13) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 مبلغ رأسلالها) ( (YIDCEN
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي مركز)
اكييون))-)45322)تيغير املغرب نتيجة)

ل):)صعوبة تحقيق اهداف املقاولة.
مركز) ب  التصفية  مقر  حد   و 

اكييون)-)45322)تيغير املغرب.)
و عين:

و) با  ا6ت  ( لحسن) السيد)3()
عيوانه)ا()مركز اكييون))45322)تيغير)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بتيغير) االبتدائية 

2222)تحت رقم)11/2022.
228I

FCG AL AMANE

sudolif
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FCG AL AMANE
 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT
MAROC

sudolif شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي 79 شارع 
ابن سيياء الطابق الثاني الشقة 22 

اكدال- الرباط - 12292 الرباط 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.147855

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) (2221 14) آيبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»تاآر املستلزمات)

واملعدات الطبية)

استيرا  وتصد6ر املعدات الطبية»)

واملعدات) املستلزمات  »تاآر  إلى)

الطبية)

الكواشف) وتصد6ر  استيرا  

التشخيصية واملختبر6ة)».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121222.

229I

EXACO

URBA ELEC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO

12، زنقة عائشة أم املؤميين شارع 

موالي الحسن االول، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

URBA ELEC  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12، زنقة 

الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5 - 

22222  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

527419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 URBA (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

. ELEC

آليع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
املركبات) وصيانة  تركيب  ( أشغال)
الكهربائية)،)والتعاقد من الباطن على)

األشغال الكهربائية.
عيوان املقر االآتلاعي):)12،)زنقة)
 -  5 الشقة رقم) (،3 الطابق) الحرية،)

22222))الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد))آ6ت آامع لحسن)):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
لحسن)) آامع  آ6ت  ( السيد)
  22222 معروف) سيدي  عيوانه)ا()

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لحسن) آامع  آ6ت  ( السيد)
  22222 معروف) سيدي  عيوانه)ا()

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822487.

212I

BCBEL

KREAPROD
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BCBEL
 625Bd. Mohammed(V 2ème
 étage(bureau(N°32 ، 20310،

Casablanca(Maroc
KREAPROD شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 12 

محج الجيش امللكي - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.181715
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية) (KREAPROD
محدو 3 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعيوان) 32.222) رهم  رأسلالها)
الجيش) محج  (12 اإلآتلاعي) مقرها 
امللكي)-)22222)الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة اللتصفية السابقة ألوانها.
و عين:

و) البلغيتي  ( مريم) السيد)3()
6وسف) ابو  زنقة  (14 عيوانه)ا()
الفلقي) ريان  ابو  زاوية  الكيدي 
البيضاء) الدار  (22222 املعاريف)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)14) آيبر)2221)وفي)12)محج)
الجيش امللكي)-)22222)الدار البيضاء)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827829.
211I

MA GLOBAL CONSULTING

MAGC LEGAL
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
22222، الدار البيضاء املغرب
MAGC LEGAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 59، شارع 
الرقطوني، الطابق السا س، رقم 
18 - 22.222 الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.425921
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)24) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
322)حصة من طرف السيد) تفويت)
مهدي) السيد  لفائد3  فدان  أسامة 
التعريف) لبطاقة  الحامل  العطار 
و القاطن) (BE727544 الوطيية رقم)

إقامة أنفا باي،) بشارع طريق أزمور،)
فيال رقم)14

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
العطار كشريك) قبول السيد مهدي 

آد6د
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
أسامة فدان) السيد  استقالة  قبول 
من مهامه كشريك في التسيير و ابراء)

ذمته
قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين اليظام التأسي�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

املساهلات
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:))

رأسلال الشركة
على) 6يص  الذي  (:29 رقم) بيد 

ما6لي:)تعيين مسير الشركة)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827241.
212I

EXACO

H.L. DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

EXACO
12، زنقة عائشة أم املؤميين شارع 

موالي الحسن االول، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

H.L. DEVELOPPEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12، زنقة 
الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.492217

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 12.222« أي من) »522.222) رهم»)

عن) »222.222) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827351.

213I

Abi(abdelouahad(laabi

 SOCIETE CHEMS EL KHIR

BOUAYAD
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

Abi(abdelouahad(laabi

 rue(aljihad(hay(riad(route 42

Ain(smen ، 30000، فاس املغرب

 SOCIETE CHEMS EL KHIR

BOUAYAD شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 42 

حي وفاق طريق عين السلن زواغة 

رقم 42 حي وفاق طريق عين السلن 

زواغة 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33123

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) (2221 21) آيبر) في) املؤرخ 

 SOCIETE CHEMS EL KHIR حل)

مسؤولية) ذات  شركة  (BOUAYAD

محدو 3 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعيوان) 32.222) رهم  رأسلالها)

حي وفاق) (42 مقرها اإلآتلاعي رقم)

 42 رقم) زواغة  السلن  عين  طريق 

حي وفاق طريق عين السلن زواغة)

ل-1  نتيجة  املغرب  فاس  (32222

املوافقة على تقرير املصفي.

-2)إبراء)ذمة لللصفي.

-3)إقفال التصفية.

السجل) على  التشطيب  (4-

التجاري.

و عين:
و) بوعيا   ( حليد) السيد)3()
12)لال نزهة اقامة الدالية) عيوانه)ا()
32222)فاس املغرب) ( 1)م ج) الشقة)

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 42 وفي رقم) (2221 21) آيبر) بتاريخ)
حي وفاق طريق عين السلن زواغة)
42)حي وفاق طريق عين السلن) رقم)

زواغة)32222)فاس املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
13) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)5619/21.
214I

FIDUS FETHI

BOU-ARBI 21
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI(N4 2EME(ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

BOU-ARBI 21 شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي بزنقة 352 

بحي العيون راس فوغال رقم 51 
برکان - 23322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
BOU- (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.ARBI 21
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-)استيرا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)
الصياعية) املعدات  آليع  وتصد6ر 

والزراعية.
املتخصصة) البياء) أعلال  (-

األجرى.
-)تجار3.

بزنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
352)بحي العيون راس فوغال رقم)51 

برکان)-)23322)بركان املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: بوعبدهللا) العربي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العربي بوعبدهللا عيوانه)ا()
تاوريرت) (23222 تاوريرت) املسير3 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي بوعبدهللا عيوانه)ا()
تاوريرت) (23222 تاوريرت) املسير3 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)01/2022.
215I

METROPOLE BUSINESS CENTER

YADWARD
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار البيضاء ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب
YADWARD شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59, شارع 

الزرقطوني الطابق 3 رقم 8 - 
22322 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

527913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.YADWARD

مركز) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

التجليل.

عيوان املقر االآتلاعي):)59,)شارع)

الزرقطوني الطابق)3)رقم)8 - 22322 

الدارالبيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد3 ابرار بريك)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: بريك) ( الرباب) السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بريك  ابرار  السيد3 

اقامة البستان حي) (3 علار3 س) (23

النهضة)1))-)الرباط املغرب.

عيوانه)ا() بريك  ( الرباب) السيد3 

الحد6قة) اقامة  تاون  كرين  كازا 

4)املد6ية الخضراء) 13)الشقة) علار3)

بوسكور3)-)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() بريك  ابرار  السيد3 

اقامة البستان حي) (3 علار3 س) (23

النهضة)1))-)الرباط املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827442.

212I

EXACO

EASY TOOLS MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

EXACO
12، زنقة عائشة أم املؤميين شارع 

موالي الحسن االول، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

EASY TOOLS MAGHREB شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12، زنقة 
الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.423277

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
ثورية) ( تحلي) ()3( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (522
(()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
املصلو ي))التهامي))بتاريخ)22) آيبر)

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827421.

217I

LAYAL CONSULTING

MUMA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14  2EME(ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC
MUMA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 
سبتة حي مريم رقم 32 الطابق االول 

الشقة رقم 3 - 28822 املحلد6ة 
املغرب

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22725
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 نونبر) (32 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MUMA TRANS حل)
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع)
سبتة حي مريم رقم)32)الطابق االول)
املحلد6ة) (28822  -  3 رقم) الشقة 
املغرب نتيجة لغياب املداجيل الياتج)
سوق) القوية  اجل  امليافسة  عن 

الشغل.
و عين:

و) بوناكي  ( احلد) السيد)3()
وا ي) شارع  السعا 3  عيوانه)ا()
املحلد6ة) (28822  481 الذهب رقم)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)32)نونبر)2221)وفي شارع سبتة)
حي مريم رقم)32)الطابق االول الشقة)

رقم)3 - 28822)املحلد6ة املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية باملحلد6ة))بتاريخ)23)6يا6ر)

2222)تحت رقم)23.
218I

LAYAL CONSULTING

OH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14  2EME(ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC
OH TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الحسنية 1 
رقم 282 العالية - 28832 املحلد6ة  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12943
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 29) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
  OH TRAVAUX الوحيد) الشريك 
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الحسنية)1 
رقم)282)العالية)-)28832)املحلد6ة))
سوق) ضعف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشغل املرتبط بنشاط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب الحسنية)
 28832 (- العالية) (282 رقم) (1

املحلد6ة))املغرب.)
و عين:

السيد)3()كلتوم))حلام و عيوانه)ا()
شارع) (14 رقم) (22 علار3)  6ار الوفاء)
سعد بوآلعة)22222)الدار البيضاء)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 15 بتاريخ) ( باملحلد6ة) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)2228.

219I

INFOPLUME

RIVERA ASSISSTANCE 2
إعالن متعد  القرارات

INFOPLUME
149 شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا 1 رقم 17 ، 92222، طيجة 
املغرب

RIVERA(ASSISSTANCE 2 »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3 ذات 

الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 91  شارع 
محلد الخامس الطابق األول رقم 

1  - 92222 طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.112815

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 27) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

علر) البقالي  السيد  تفوبت  ما6لي:)

حصة) (122 أصل) من  حصة  (322

بقيلة)122) رهم للحصة التي 6للكها)

،ب) أمين) بوعي�سي  السيد6ن  افائد3 

(، أ6وب) ( 222)حصة و السيد البقالي)

ب)122)حصة)

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

تعيين السيد بوعي�سي أمين كلسير)

آد6د للشركة مع السيد البقالي علر)

ملد3 غير محدو 3

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

الوحيد)) باألمضاء) مقيد3  الشركة 

لللسير الجد  السيد بوعي�سي أمين

قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

القانوني) للشكل  التلقائى  التغيير 

مسؤولية) شركة  ات  من  للشركة 

محدو 3 و الشريك الوحيد الى شركة)

 ات مسؤولية محدو 3.

قرار رقم)5:)الذي 6يص على ما6لي:)

انشاء)قانون أسا�سي آد6د للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:2-7 رقم) بيد 

 122.222 الشركة) رأسلال  ما6لي:)

1222)حصة بقيلة)  رهم مقسم الى)

على) موزع  (، للحصة) 122) رهم 

 722 علر) البقالي  كالتالي  الشركاء)

 222 حصة)،)و السيد بوعي�سي أمين)

 122 أ6وب) البقالي  السيد  (، حصة)

حصة).

على) 6يص  الذي  (:15 رقم) بيد 

الس) موكل  الشركة  تسيير  ما6لي:)

بوعي�سي) ( و) (، السيد6ن البقالي علر)

أمين

على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 

باألمضاء) مقيد3  الشركة  ما6لي:)

الوحيد للسيد))،بوعي�سي أمين

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249278 - 134.

222I

BUREAU ESSOUFYANI

OLY FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
OLY FASHION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

أصيلة الرقم 142  - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 6ونيو) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 OLY (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FASHION
ورشة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
األثاث) وصياعة  إنتاج  (- الخياطة)
بيع املالبس) (- والد6كور واملفروشات)
والحقائب) واألحذ6ة  واإلكسسوارات 
باملوضة من) 6تعلق  ما  كل  (- وغيرها)
واملفروشات) واألثاث  املالبس  حيث 
الخياطة) (- بيع األثواب) (- وامليقوالت)
التصد6ر) (- والتقليد6ة) العصرية 
و) (... (- العامة) التجار3  (- واإلستيرا )

العد6د من الخدمات األجرى.
زنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
أصيلة الرقم)142  - 72222)العيون)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: بوجخان) سالمة  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: بوجخان) 6وسف  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سالمة بوجخان عيوانه)ا()
 72222 ( العو 3) حي  (293 الرقم)

العيون املغرب.
السيد 6وسف بوجخان عيوانه)ا()
 72222 ( العو 3) حي  (293 الرقم)

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سالمة بوجخان عيوانه)ا()
 72222 ( العو 3) حي  (293 الرقم)

العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6ونيو) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2221)تحت رقم)1939.
221I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 OMNICLOUDS
TECHNOLOGIES SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC
 OMNICLOUDS

TECHNOLOGIES SARL شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االآتلاعي 2 زنقة 
عيابية، قطاع 11 حي الرياض . - 

12222 الرباط املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
155157

العام) الجلع  بلقت�سى 
 12 في) املؤرخ  اإلستثيائي 
تسلية) تغيير  تم  (2221 نونبر)
 OMNICLOUDS« من) الشركة 
إلى) («TECHNOLOGIES SARL

. »CLOUDSEC SERVICES SARL«
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121122.

222I

موثق

SOCIETE YANIB
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

موثق
18 زاوية شارع يعقوب امليصور و 
زنقة جالد بن وليد طابق 1 رقم 
شقة 25 آليز مراكش، 42222، 

مراكش املغرب
SOCIETE YANIB  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
 Guéliz,- وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 76 Rue(Ibn(Toumert  Guéliz

.40000 Marrakech(maroc
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84927

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2221 نونبر) (23 في) املؤرخ 

املصا قة على):
الحليدي عبد) ()3( تفويت السيد)
الرحلان)1.222)حصة اآتلاعية من)
السيد) ( لفائد3) حصة  (9.222 أصل)
)3()زهر3 ا6ت وعراب بتاريخ)23)نونبر)

.2221
الحليدي عبد) ()3( تفويت السيد)
الرحلان)5.222)حصة اآتلاعية من)
السيد) ( لفائد3) حصة  (9.222 أصل)
نونبر) (23 )3()محلد الحليدي بتاريخ)

.2221
الحليدي عبد) ()3( تفويت السيد)
الرحلان)1.422)حصة اآتلاعية من)
السيد) ( لفائد3) حصة  (9.222 أصل)
نونبر) (23 بتاريخ) مريم الحليدي  ()3(

.2221
الحليدي عبد) ()3( تفويت السيد)
الرحلان)1.422)حصة اآتلاعية من)
السيد) ( لفائد3) حصة  (9.222 أصل)
نونبر) (23 )3()بشرى الحليدي بتاريخ)

.2221

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)229.

223I

centre(d’affaires(sicilia

SAR GZOULA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

centre(d›affaires(sicilia

vn(safi ، 46000، safi(maroc

SAR GZOULA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 2 

حي اهريلة اسفي - 42222 اسفي 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8929

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 نونبر) (29 املؤرخ في)

ذات) شركة  (SAR GZOULA TRAV

رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

حي اهريلة اسفي) (2 اإلآتلاعي زنقة)

- 42222)اسفي املغرب نتيجة لعدم)

توفر سوق الشغل.

و عين:

السيد)3()عبد الواحد))الحسيني و)

عيوانه)ا()طريق صوير3 سبت كزولة)

()3( كلصفي) املغرب  اسفي  (42222

للشركة.

و) سرحان  ( ميلو ) السيد)3()

عيوانه)ا()طريق صوير3 سبت كزولة)

()3( كلصفي) املغرب  اسفي  (42222

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)29)نونبر)2221)وفي زنقة)2)حي)

اهريلة اسفي)-)42222)اسفي املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

27) آيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2221)تحت رقم)2231.

224I

comptacontrole

CITY OIL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93222، طيجة املغرب
CITY OIL SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي كم 12, 
زاوية طريق الرباط و طريق املطار 
بوجالف كزنا6ة - 92222 طيجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112277

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()اسامة الخياطي)
125)حصة اآتلاعية من أصل)522 
)3()جالد ا رو) السيد) ( حصة لفائد3)

البقالي بتاريخ)27) آيبر)2221.
تفويت السيد))3()اسامة الخياطي)
375)حصة اآتلاعية من أصل)522 
الرا�سي) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

الطائع بتاريخ)27) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)241.
225I

business(processing(center

فيلفي جيستيو
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

business(processing(center
 rue(yougoslavie(resid(andalous
 v(appt(N°3 gueliz(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
فيلفي آيستيو شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مسير3 
3 حرف أ رقم 254 شقة رقم 3 
مراكش  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121583

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221  آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

فيلفي) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

آيستيو.

مركز) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

التجليل،)حلام).

 3 :)مسير3) عيوان املقر االآتلاعي)

حرف أ رقم)254)شقة رقم)3)مراكش))

- 42222)مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بكاس  حيان  السيد3 

الدار) (42 بلد6ة) عثلان  سيدي 

 42 بلد6ة) عثلان  سيدي  البيضاء)

الدار البيضاء))22725)الدار البيضاء)

املغرب.

السيد غلان إرنست كلونجونجي)

 12 أ) إقامة 6اقوت علار3  عيوانه)ا()

 42222 مراكش) تومرت  إبن  شارع 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() بكاس  حيان  السيد3 

الدار) (42 بلد6ة) عثلان  سيدي 

 42 بلد6ة) عثلان  سيدي  البيضاء)

الدار البيضاء))22725)الدار البيضاء)

املغرب

السيد غلان إرنست كلونجونجي)

 12 أ) إقامة 6اقوت علار3  عيوانه)ا()

 42222 مراكش) تومرت  إبن  شارع 

مراكش املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
22) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131329.
222I

comptacontrole

CITY OIL SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93222، طيجة املغرب
CITY OIL SERVICE SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي كم 12, 
زاوية طريق الرباط و طريق املطار 
بوجالف كزنا6ة - 92222 طيجة 

املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112277

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 27) آيبر) املؤرخ في)
طائع) مسير آد6د للشركة السيد)3()
لقبول) تبعا  وحيد  كلسير  الرا�سي 

استقالة املسير.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)241.
227I

MA GLOBAL CONSULTING

 ADVANCED VISION
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رفع رأسلال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 ADVANCED VISION
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
امفاق رقم 441، الطابق الرابع 

كاليفورنيا سيدي معروف  - 22222 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.294513

العام) الجلع  بلقت�سى 
نونبر) (27 في) املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2221
»8.222.222) رهم») قدره) بلبلغ 
إلى) »35.222.222) رهم») من) أي 
طريق) عن  »43.222.222) رهم»)
الشركة) مع  6ون  مقاصة  إآراء) ( (:

املحد 3 املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827242.
228I

STE TRAFISCO

LA FERME EL IHSSAN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجد6د3 273 ، 24222، الجد6د3 
املغرب

LA FERME EL IHSSAN شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الشقة 

رقم 4 العلار3 التانية  املجلع ا اقامة 
اسفال الجد6د3 - 24222 الجد6د3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FERME EL IHSSAN
:)العلليات) غرض الشركة بإ6جاز)
وتسويق) الزراعي  اإلنتاج  الزراعية 

امليتجات الزراعية  ون معالجة
غرفة األلعاب)-)مطعم املقهى.

الشقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
رقم)4)العلار3 التانية))املجلع ا اقامة)
الجد6د3) (24222 (- اسفال الجد6د3)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: رضوان) مهدب  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() رضوان  مهدب  السيد 
191)تجزئة آوهر3 الجد6د3))24222 

الجد6د3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() رضوان  مهدب  السيد 
191)تجزئة آوهر3 الجد6د3))24222 

الجد6د3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالجد6د3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)27328.

229I

JURISMAG SARL

 GLOBAL INDIAN MOTORS
SARL

إعالن متعد  القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 GLOBAL INDIAN MOTORS
SARL  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: إقامة 

ريو ، شارع سيدي عبد الرحلان، 

عين الذئاب - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.522819

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)12) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

بلا) الشركة  رأسلال  رفع  ما6لي:)

من) ليرتفع  9.922.222) رهم  قدره)

 12.222.222 إلى) 122.222) رهم 

 رهم

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

العيوان) إلى  االآتلاعي  املقر  تحويل 

الطابق) باستور،) شارع  (،52 (: التالي)

األر�سي)-)الدار البيضاء)

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين اليظام األسا�سي للشركة))

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

6يص على) الذي  و7:) (2 رقم) بيد 

إلى) الشركة  رأسلال  رفع  ما6لي:)

12.222.222) رهم

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827743.

232I

مكتب مو�سى رشيد

 EL AZZOUZI CAR

LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

مكتب مو�سى رشيد

علار3 1 شقة 11 زنقة الصوير3 

شارع محلد الخامس م ج ، 52222، 

مكياس املغرب
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  EL AZZOUZI CAR LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

باستور علار3 3 شقة 1املد6ية 

الجد6د3 - 52222 مكياس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22521

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 أكتوبر) (13 في) املؤرخ 

املصا قة على):

العزيز) عبد  ()3( السيد) تفويت 

العزوزي)5.222)حصة اآتلاعية من)

السيد) ( لفائد3) حصة  (9.222 أصل)

أكتوبر) (13 بيكال بتاريخ) ( ( ( ( )3()هدى)

.2221

العزيز) عبد  ()3( السيد) تفويت 

العزوزي)4.222)حصة اآتلاعية من)

أصل)9.222)حصة لفائد3))السيد))3()

محسن)))))بيحا ي بتاريخ)13)أكتوبر)

.2221

فاطلة) الوالي  ()3( السيد) تفويت 

122)حصة اآتلاعية من أصل)122 

محسن))))) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

بيحا ي بتاريخ)13)أكتوبر)2221.

تفويت السيد))3()اشراق العزوزي)

122)حصة اآتلاعية من أصل)122 

محسن))))) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

بيحا ي بتاريخ)13)أكتوبر)2221.

نبيلة العزوزي) ()3( تفويت السيد)

122)حصة اآتلاعية من أصل)122 

محسن))))) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

بيحا ي بتاريخ)13)6يا6ر)2221.

اكرم العزوزي) ()3( تفويت السيد)

122)حصة اآتلاعية من أصل)122 

محسن))))) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

بيحا ي بتاريخ)13)أكتوبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

نونبر) (15 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2221)تحت رقم)4933.

231I

JURISMAG SARL

 GLOBAL INDIAN MOTORS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تغيير تسلية الشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 GLOBAL INDIAN MOTORS
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها االآتلاعي 52، شارع 
باستور، الطابق  األر�سي  - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
522819

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تغيير) (2221 24) آيبر) املؤرخ في)
 GLOBAL« من) الشركة  تسلية 
إلى) («INDIAN MOTORS SARL
 GLOBAL INTERNATIONAL«

. »MOTORS SARL
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827742.
232I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

FRIG AGRI SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

FRIG AGRI SARL شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
و عيوان مقرها االآتلاعي أمل 5 

رقم 751، املسير3،ح.ي.م  الرباط - 
12222 الرباط .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.142873
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22) آيبر)2221)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدو 3».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121122 .
233I

AL AGADIR

 RESIDENCE OUAZARI شركة
ش.م.م

إعالن متعد  القرارات

AL AGADIR
 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، أكا 6ر 

maroc
 RESIDENCE OUAZARI شركة
ش.م.م  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: رقم 4 
قطاع C امليطقة السياحية فونتي 

أكا 6ر - 82222 أكا 6ر املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 22)6وليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)-:)الذي 6يص على ما6لي:)
212)الصا ر عن) وبياء)على األمر رقم)
محكلة االستئياف التجارية بلراكش)
والقا�سي) (07/04/2021 بتاريخ)
وز ي) الد6ن  نور  السيد  بتعيين 
وكيال مكلفا بالدعو3 لعقد الجلعية)
بصفة) امليعقد3  العا 6ة  العلومية 
وزري».) »إقامة  بشركة) استثيائية 
موالي) بشارع  الخبير  بلكتب  حضر 
 4 الطابق) رقم2) م  علار3  هللا  عبد 
(- أسلاءهم:) األتية  الشركاء) بأكا 6ر 

السيد محلد وزاري،)-)

بصفته) وزاري  لحسن  السيد 
الشخصية ونيابة عن أجته عائشة)
وزاري) لحسن  السيد  وزاري)-)
بصفته الشخصية ونيابة عن أجته)
عن) تخلف  6امية وزاري)-)
وزاري) هللا  عبد  السيد  الحضور 
والسيد إبراهيم وزاري.))اتخذ القرار)
وافق الحاضرون في الجلعية) التالي:)
علار) السيد  تعيين  على  العلومية 
وزاري الحامل لبطاقة التعريف رقم
لشركة) قانوني  كلسير  (BJ344229

»إقامة وزاري»)ملد3 غير محدو 3
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)--:)الذي 6يص على ما6لي:)

 --
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)127982.
234I

مكتب مو�سى رشيد

 EL AZZOUZI CAR
LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تعيين مسير آد6د للشركة

مكتب مو�سى رشيد
علار3 1 شقة 11 زنقة الصوير3 

شارع محلد الخامس م ج ، 52222، 
مكياس املغرب

  EL AZZOUZI CAR LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
باستور علار3 3 شقة 1 املد6ية 

الجد6د3 - 52222 مكياس املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22521

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)13)أكتوبر)2221)تم تعيين)
بيكال)) مسير آد6د للشركة السيد)3()
هدى كلسير وحيد تبعا إلقالة مسير.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (15 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2221)تحت رقم)4933.
235I
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مكتب الشنتوف

CHAKHIM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الشنتوف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9 ، 93222، تطوان املغرب

CHAKHIM TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 18 شارع 

عالل الفا�سي اقامة األندلس 
الطابق3 رقم 9  - 91222 شفشاون 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2221/394

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2221 نونبر) (25 املؤرخ في)

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 

 CHAKHIM الوحيد) الشريك  ذات 

 122.222 رأسلالها) مبلغ  ( (TRANS

 18 اإلآتلاعي)  رهم وعيوان مقرها 

األندلس) اقامة  الفا�سي  شارع عالل 
9  - 91222)شفشاون) الطابق3)رقم)

حياز3) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الرجصة من املصالح املختصة.

 18 ب) التصفية  مقر  حد   و 

األندلس) اقامة  الفا�سي  شارع عالل 

تطوان) (94222  -   9 رقم) الطابق3)

املغرب.)

و عين:

و) شخيم  ( محسن) السيد)3()

تلوروت) ايغران  عيوانه)ا() وار 

املغرب) شفشاون  (91222 بر ) باب 

كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

بر ) باب  تلوروت  ايغران  :) وار 

شفشاون.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بشفشاون) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)394.
232I

MCG

أر دي أل
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أر  ي أل شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 تقاطع 
شارع ميصور الدهبي و شارع الحرية 
و شارع 6وغوزالفيا - 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22435

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2221 15) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()رضوان موهوب))
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (4.222
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (4.222
15) آيبر) بتاريخ) أوزيليك  هوكير 

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131217.
237I

AL AGADIR

 ATLAS RESEARCH شركة
MINERALS  ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، أكا 6ر 

maroc
 ATLAS RESEARCH شركة

MINERALS  ش.م.م  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 
53، الطابق الرابع، رواق املامونية، 

شارع عبد الرحيم بونعلان، 
FH522، حي الداجلة، أكا 6ر أكا 6ر 

82222 أكا 6ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)
  ATLAS RESEARCH MINERALS

ش.م.م).
تهدف) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الشركة  اجل املغرب.))
آليع) وشراء) بيع  التسويق،) (•

أنواع املعا ن.
استيرا  وتصد6ر آليع) تجار3،) (•

أنواع ميتجات املعدنية.
وامالت) واملعدات  املوا   تأآير  (•

ألعلال املياآم.
نقل) الوساطة،) التلثيل،) (•

البضائع الوطيية والدولية.
•)جدمات املتعلقة بالتصد6ر وهي:)

التحليل والتفريغ،)الشحية)...)الخ.
العلليات) آليع  العلوم  •وعلى 
والغير) العقارية  املالية،) التجارية 
العقارية التي لها عالقة مباشر3 أو غير)
املباشر3 بأهداف املشار إليها والتي من)
شأنها تطوير وتوسيع نشاط الشركة

مكتب) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
رواق) الرابع،) الطابق  (،53 رقم)
الرحيم) عبد  شارع  املامونية،)
الداجلة،) حي  (،FH522 بونعلان،)

أكا 6ر أكا 6ر)82222)أكا 6ر املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 DUPUIS JOHN السيد)

EDWARD(:((800)حصة بقيلة)122 

 رهم للحصة).

السيد صبراوي نور الد6ن)):))222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الد6ن) نور  صبراوي  السيد 

أكا 6ر) (82222 أكا 6ر) عيوانه)ا()

املغرب.

 DUPUIS JOHN السيد)

EDWARD)عيوانه)ا()أكا 6ر)82222 

أكا 6ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الد6ن) نور  صبراوي  السيد 

أكا 6ر) (82222 أكا 6ر) عيوانه)ا()

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)128223.

238I

الياظور للحسابات

PRIVE DE DECOR BLADI
شركة التضامن

حل شركة

الياظور للحسابات

شارع االمير سيدي محلد الحي 

اال اري سيتي املحلد6ة بلوك   

الطابق الثاني رقم 5 ، 22222، 

الياظور املغرب

PRIVE DE DECOR BLADI شركة 

التضامن)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي اوال  
ميلون زنقة 49 رقم 29 الياظور 

22222 الياظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15255
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
 PRIVE DE DECOR(شركة التضامن
 122.222 رأسلالها) مبلغ  ( (BLADI
اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
اوال  ميلون زنقة)49)رقم)29)الياظور)
(: ل) نتيجة  املغرب  الياظور  (22222

-عدم الوصول ملبتغى الشركة.
و حد  مقر التصفية ب حي اوال )
الياظور) (29 رقم) (49 زنقة) ميلون 

22222)الياظور املغرب.)
و عين:

و) بوعرورو  ( أسلاء) السيد)3()
 49 حي أوال  ميلون زنقة) عيوانه)ا()
املغرب) الياظور  (22222  29 رقم)

كلصفي))3()للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقو ) تبليغ  محل  و   املخابر3 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)24)6يا6ر)

2222)تحت رقم)12.
239I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE YAFA REIGO SYST
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE YAFA REIGO SYST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االآتلاعي قصر 

الجد6د الخيك الراشيد6ة - 52222 
الراشيد6ة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)24)6يا6ر)2222)تلت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

التجار3.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)18.

242I

MCG

أر دي أل
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد6د للشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أر  ي أل  شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 تقاطع 
شارع ميصور الدهبي و شارع الخرية 
و شارع 6وغوزالفيا - 42222 مراكش 

املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22435

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تم تعيين) 15) آيبر) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

أوزيليك هوكير كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131217.

241I

الياظور للحسابات

PRIVE DE DECOR BLADI
شركة التضامن

قفل التصفية

الياظور للحسابات
شارع االمير سيدي محلد الحي 
اال اري سيتي املحلد6ة بلوك   
الطابق الثاني رقم 5 ، 22222، 

الياظور املغرب
 PRIVE DE DECOR BLADI

شركة التضامن

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي اوال  
ميلون زنقة 49 رقم 29 الياظور 

22222 الياظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15255

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 24) آيبر) املؤرخ في)

شركة) (PRIVE DE DECOR BLADI

 122.222 رأسلالها) مبلغ  التضامن 

اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
اوال  ميلون زنقة)49)رقم)29)الياظور)

نتيجة) املغرب  الياظور  (22222

ل-عدم الوصول ملبتغى الشركة.

و عين:

و) بوعرورو  ( أسلاء) السيد)3()

 49 حي اوال  ميلون زنقة) عيوانه)ا()
املغرب) الياظور  (22222  29 رقم)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)21) آيبر)2221)وفي حي اوال )
الياظور) (29 رقم) (49 زنقة) ميلون 

22222)الياظور املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)24)6يا6ر)

2222)تحت رقم)11.

242I

AL AGADIR

شركة» WARDA FISH» ش.م.م
إعالن متعد  القرارات

AL AGADIR

 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt

imm(amine، 80000 9، أكا 6ر 

maroc

شركة» WARDA FISH» ش.م.م  

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي:  وار 

تابوحسينت بلوك C أغروض بن 

سركاو أكا 6ر - 82222 أكا 6ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: --.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

2221)تم اتخاذ) 27) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) 6يص  الذي  (:1- رقم) قرار 

الراحل) وفا3  إعالن  ما6لي:)1.)

محله) سيحل  الذي  عي�سى  بنز6يون 

 522 من) التركة  تحد6د  بعد  ورثته 

عقد) في  املحصية  اآتلاعية  حصة 

 12/06/2020 بتاريخ) بفريضة  إراثة 

(– (212 صحيفة) (223 بعد ) ضلن 
78،)والتي ستكون) كياش التركة رقم)

السيد) -االسم  التالي:) اليحو  على 

الحصص129  الياصر  عبد  بنز6يون 

املبلغ12.922,22) رهم)-)السيد3 ور 3)
املبلغ2.322,22  رشيدا الحصص23)

عا ل) بنز6يون  السيد  (-  رهم)

املبلغ12.922,22  الحصص129)

سياء) بنز6يون  -االسيد3   رهم)

الحصص55)املبلغ5.522,22) رهم)-)

السيد3 بنز6يون سلير3 الحصص55 

السيد) -ا  ) رهم) املبلغ5.522,22)

الحصص129  الد6ن  بدر  بنز6يون 

-املجلوع) ) رهم) (12.922,22 املبلغ)

املبلغ52.222,22   الحصص522)

 رهم

على) 6يص  الذي  (:2- رقم) قرار 

من) و7) (2 الفصلين) تغيير  ما6لي:)2.)

السيد) -االسم  األسا�سي:) القانون 

بنز6يون عبد الياصر الحصص229ا)

السيد3) (- 22.922,22) رهم) ملبلغ)

املبلغ) الحصص23) رشيدا  ور 3 
بنز6يون) -السيد  2.322,22) رهم)

املبلغ) الحصص129) عا ل 
-السيد3 بنز6يون) ) رهم) (12.922,22

 5.522,22 املبلغ) الحصص55) سياء)

سلير3) بنز6يون  -السيد3   رهم)

 5.522,22 املبلغ) ( الحصص55)

الد6ن) بدر  بنز6يون  السيد  (-  رهم)

 12.922,22 املبلغ) الحصص129)

 رهم)-املجلوع الحصص1222)املبلغ)

ء) بقا إ 122.222,22 رهم)3.)

مسيرا) الياصر  عبد  بنز6يون  السيد 

وحيدا للشركة ملد3 غير محدو 3.
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وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)--:)الذي 6يص على ما6لي:))
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)127982.
243I

FIDUCIAIRE MOLIFID

BELAMINOX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
BELAMINOX  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها االآتلاعي تجزئة 

املغرب الجد6د الطابق األر�سي رقم 
1728    - 92222 العرائش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3847
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)24)6يا6ر)2222)تلت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
املقاوم) الفوالذ  تركيب  و  بيع  ( (•

للصدأ وأي ما 3 معدنية.
•)أعلال مختلفة)؛

•)املشاركة في الصفقات العلومية)
والخاصة و املياقصات.).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)25.
244I

GLOFID

EATMEAT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

إنشاء)فرع تابع للشركة

GLOFID
192 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب
EATMEAT شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي البلد6ة 

القروية زاوية سايس ساحل - 
24222 الجد6د3 املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.512257

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)24)6ونيو)2221)تقرر إنشاء)
التسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
EATMEAT)و الكائن بالعيوان تجزئة)
 CFCIM الصياعي) الحي  32و33) ر°)
الدارالبيضاء) (22222 (- أوال  صالح)
املغرب و املسير من طرف السيد)3()

علار عبدالفتاح.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6وليوز)2221)تحت رقم)782172.
245I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

STERNE IMMO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
STERNE IMMO SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 شارع 
مرس سلطان شقة 3 الطابق 1 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528141

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. STERNE IMMO SARL AU
الترويج) (• (: غرض الشركة بإ6جاز)

العقاري
•)أعلال البياء)املتيوعة.

22)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
 -  1 الطابق) (3 شقة) سلطان  مرس 

22222)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد عبدهللا غلوض)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدهللا غلوض عيوانه)ا()
 24222 االمل) حي  شاكر  تجزئة  (5

الجد6د3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا غلوض عيوانه)ا()
 24222 االمل) حي  شاكر  تجزئة  (5

الجد6د3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827279.
242I

tracom(cg

CAFE VAL HALLA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

tracom(cg
 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC
CAFE VAL HALLA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي متجر رقم 
3 زنقة كعب بن زهير اقامة معاذ رقم 

8 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 6وليوز) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 CAFE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.VAL HALLA

غرض الشركة بإ6جاز):)مقهى.

عيوان املقر االآتلاعي):)متجر رقم)

3)زنقة كعب بن زهير اقامة معاذ رقم)

8 - 32222)فاس املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ا6ة) الهدى  ابو  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: فهد) الهدى  ابو  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابو الهدى فهد عيوانه)ا()7 

زنقة كعب بن زهير اقامة معاذ رقم)8 

32222)فاس املغرب.

السيد3 ابو الهدى ا6ة عيوانه)ا()7 

زنقة كعب بن زهير اقامة معاذ رقم8 

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابو الهدى فهد عيوانه)ا()7 

زنقة كعب بن زهير اقامة معاذ رقم8 

32222)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

أكتوبر) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)6115/21.

247I
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE

NAUDAX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

NAUDAX SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي 1، 
تقاطع شارع محلد اليز6دي وزنقة 
النرهاليس، قطاع 14، حي رياض، 
الرباط   - 12222 الرباط املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.141295
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)15)نونبر)2221)تلت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
الخبر3 التقيية والصياعية

املتصلة) والعلل  االستشارات 
باملخاطر املختلفة

ألآهز3) التيظيلية  الرقابة 
الكهربائية) التركيبات  الضغط،)

واألآهز3 أو امالت
استيرا  وتصد6ر قطع الغيار من)

آليع الفئات
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  .تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121121.
248I

مستأمية عالم األرقام

 JUBAIRI POUR L
INDUSTRIE AVANCEE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمية عالم األرقام
رقم 129 ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 
23222، الفقيه بن صالح املغرب
 JUBAIRI POUR L INDUSTRIE
AVANCEE شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي التقدم 
لكرين الفقيه بن صالح - 23222 

الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 مارس) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 JUBAIRI POUR L INDUSTRIE

.AVANCEE
بيع) (- ( (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األالت الفالحية.
-)التلحيم))).

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
(- صالح) بن  الفقيه  لكرين  التقدم 

23222)الفقيه بن صالح املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد بدر آبيري):))1.222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عيوانه)ا() آبيري  بدر  السيد 
صالح) بن  الفقيه  (23222 ( التقدم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عيوانه)ا() آبيري  بدر  السيد 
صالح) بن  الفقيه  (23222 ( التقدم)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  (2221 أبريل) (19 بتاريخ)

.123/2021
249I

SOCIETE » SHARL NEGOCE « SARL A.U

وس
َ
شارل نيك

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

SHARL NEGOCE
 ROUTE DE FES RESIDENCE
 « ZOHOUR 2 « 2EME(ETAGE

 APPARTEMENT(N° 9 ZOHOUR
 2 NAKHIL(NORD(MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

وس شركة ذات مسؤولية 
َ
شارل نيك

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

فاس إقامة الزهور 2 الطابق الثاني 
شقة رقم 9 زهور 2 اليخيل الشلالي  

- 42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93213

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2221 شتيبر) (15 في) املؤرخ 

املصا قة على):
)اعلوشا) )3()احلد) تفويت السيد)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (322
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
شتيبر) (15 الحلداني بتاريخ) ( ( توفيق)

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
نونبر) (24 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)13131.
252I

COMPTABLE JAAFAR

BENLAC SARL AU  بنلك
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE JAAFAR
 BD(MOHAMED(V(TANGER 88
 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA  IMMEUBLE 11
 ETAGE 3 APP 18 TANGER،

TANGER ،90000 املغرب
  BENLAC SARL AU

بيلك شركة ذات مسؤولية محدو 3 
ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
موالي اسلاعيل 14 اقامة موالي 
اسلاعيل الطابق 3 رقم 9 طيجة 

طيجة 92222 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

BENLAC SARL AU))بيلك.
جياطة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

املالبس استيرا  و تصد6ر.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
موالي) اقامة  (14 اسلاعيل) موالي 
طيجة) (9 رقم) (3 الطابق) اسلاعيل 

طيجة)92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد بيعيم عبد السالم):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السالم) عبد  بيعيم  السيد 
تجزئة مريم زنقة ف رقم) عيوانه)ا()

35  92222)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السالم) عبد  بيعيم  السيد 
تجزئة مريم زنقة ف رقم) عيوانه)ا()

35   92222)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249575.

251I
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(SOCIETE » SHARL NEGOCE « SARL (A.U

وس
َ
شارل نيك

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين ملثل قانوني للشركة

 SOCIETE « SHARL(NEGOCE «
(SARL )A.U

 Route(de(Fès(Résidence «
 ZOHOUR 2 « 2éme(Etage
 Appartement(N° 9 Zohour
 2 Nakhil(Nord(Marrakech ،

40000، marrakech(maroc
وس »شركة ذات مسؤولية 

َ
شارل نيك

محدو 3 ذات الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: طريق 

فاس إقامة الزهور 2 الطابق الثاني 
شقة رقم 9 زهور 2 اليخيل الشلالي 

- 42222  مراكش  املغرب.
»تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.93213

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
وتبعا) (2221 شتيبر) (15 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  آد   لتعيين مسير)6ن()

امللثل)6ن()القانوني)6ن(:)
-))اعلوشا احلد

-)الحلداني توفيق)
ذات) شركة  وس 

َ
نيك شارل  (-

مقرها) الكائن  املحدو 3  املسؤولية 
إقامة) فاس  طريق  ب:) اإلآتلاعي 
رقم) شقة  الثاني  الطابق  (2 الزهور)
  42222 الشلالي) اليخيل  (2 زهور) (9

مراكش))املغرب
عيد) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)93213
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (24 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)13131.
252I

Maitre(Idriss(el(khatib

شركة فدان العقبة
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

شركة فدان العقبة شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 

24 بلوك 4 علار3 أ وال6ة سيتر شارع 

الجوالن ساحة الجوالن - 93222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32777

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

فدان العقبة.

االنعاش) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العقاري.

مكتب) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

4)علار3 أ وال6ة سيتر شارع) 24)بلوك)

 93222 (- الجوالن) ساحة  الجوالن 

تطوان املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن الرياني):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد3 ليلى الرباحي):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الرياني  حسن  السيد 

شارع الرباط رقم)91 93222)تطوان)

املغرب.

عيوانه)ا() الرباحي  ليلى  السيد3 

فيال بيونة طريق) (2 قطعة اربين رقم)

مرتيل)93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() الرياني  حسن  السيد 
شارع الرباط رقم)91 93222)تطوان)

املغرب
عيوانه)ا() الرباحي  ليلى  السيد3 
فيال بيونة طريق) (2 قطعة اربين رقم)

مرتيل)93222)تطوان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2291.
253I

EUREXMA

كلود مروكو
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
كلو  مروكو شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 41، شارع 
الزرقطوني، الطابق السابع، رقم 37 

- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5282245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
كلو ) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

مروكو.
استيرا ) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وتصد6ر
تجار3.

عيوان املقر االآتلاعي):)41،)شارع)
الزرقطوني،)الطابق السابع،)رقم)37 

- 22222)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: العرفاوي) وليد  السيد 
حصة بقيلة)12.222) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() العرفاوي  وليد  السيد 

امريكا)21224)بالتلور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( عبدو) حلز3  السيد 
شارع التعاون الحي الحسني زنقة)29 

22222)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827522.
254I

fiduas

PILLINA-SHOP
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduas
 bd(gran(ceinture(hay 54
 mohammadi ، 20570،

casablanca(maroc
PILLINA-SHOP  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 922 
مجلع ميدرونا شارع القدس عين 

الشق - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.942
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
   PILLINA-SHOP الوحيد) الشريك 
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122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 

 922 رقم) اإلآتلاعي  وعيوان مقرها 

عين) القدس  شارع  ميدرونا  مجلع 

الشق)-)22222)الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)تصفية الشركة.

رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 

القدس) شارع  ميدرونا  مجلع  (922

الدار البيضاء) (22222 (- عين الشق)

املغرب.)

و عين:
السيد)3()رشيد))متقي و عيوانه)ا()

الدار) (2222  172 شارع الفدى رقم)

()3( كلصفي) الدار البيضاء) البيضاء)

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827778.

255I

FUTURE CONSEIL

STE RAJ INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

52 زنقة 6وسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 22122، برشيد املغرب

STE RAJ INVEST  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 19 الطابق 

السفلي تجزئة الحلام إقامة البركة 
زنقة طارق بن زيا  - 22122 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. RAJ INVEST

غرض الشركة بإ6جاز):)بيع و شراء)

مستحضرات التجليل.

بيع و شراء)األآهز3 املعلوماتية..

 19 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

الطابق السفلي تجزئة الحلام إقامة)

 22122 (- البركة زنقة طارق بن زيا )

برشيد املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: ( السيد علر آعكو)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: ( البوعلري) السيد3 رآاء)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( آعكو) علر  السيد 

تجزئة اوال  طالب إقامة وليد طابق)

الدار) (22472 عين الشق) (4 شقة) (1

البيضاء))املغرب.

السيد3 رآاء)البوعلري))عيوانه)ا()

 وار اوال  بن اعلر اوال  زيان)22122 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() ( آعكو) علر  السيد 

تجزئة اوال  طالب إقامة وليد طابق)

الدار) (22472 عين الشق) (4 شقة) (1

البيضاء))املغرب

السيد3 رآاء)البوعلري))عيوانه)ا()

 وار اوال  بن اعلر اوال  زيان)22122 

برشيد املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2222)تحت رقم)22.

252I

GESTION ALJANOUB

PROCESO PESCA
إعالن متعد  القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعا 3 علار3 رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب

PROCESO PESCA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

الوحد3 رقم 38 العيون - 72222 

العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31785

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)31) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

من) إآتلاعية  حصة  (522 تفويت)

الفتاح) عبد  بوشواط  السيد  طرف 

لصالح السيد زا  ناس علي سالم

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 

تغيير الشكل القانوني لشركة) ما6لي:)

من شركة ذات املسؤولية املحدو 3)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدو 3)

بشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:2-7 رقم) بيد 

522)حصة إآتلاعية) تفويت) ما6لي:)

عبد) بوشواط  السيد  طرف  من 

الفتاح لصالح السيد زا  ناس علي)

سالم

بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

من) لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى) شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)65/2022.

257I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TIZRAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE TIZRAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي قصر البرج 

تا يغوست الراشيد6ة  - 52222 

الرشيد6ة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11215

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 17) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسلالها) ( (STE TIZRAR SARL

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

تا يغوست) البرج  قصر  اإلآتلاعي 

الرشيد6ة) (52222 (- ( الراشيد6ة)

املغرب نتيجة ل):)االزمة.

و حد  مقر التصفية ب قصر البرج)

 52222 (- ( الراشيد6ة) تا يغوست 

الرشيد6ة املغرب.)

و عين:

معروف) ( محلد) السيد)3()

 52222 الرشيد6ة) عيوانه)ا() و 

()3( كلصفي) املغرب  الرشيد6ة 

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)22.

258I
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FIDUCIARE COMPTABLITE

شركة صيموك
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربعاء الغرب ، 14322، 

سوق األربعاء الغرب املغرب
شركة صيلوك شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اوال  
علار ازويتين سيدي بوبكر الحاج  - 
14322 سوق األربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

صيلوك.
:)مقاول في) غرض الشركة بإ6جاز)

األشغال املختلفة.
عيوان املقر االآتلاعي):) وار اوال )
(- ( علار ازويتين سيدي بوبكر الحاج)
14322)سوق األربعاء)الغرب املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن صيلوك عيوانه)ا()
 وار اوال  علار ازويتين سيدي بوبكر)
14322)سوق األربعاء)الغرب) ( الحاج)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن صيلوك عيوانه)ا()
 وار اوال  علار ازويتين سيدي بوبكر)
14322)سوق األربعاء)الغرب) ( الحاج)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

بتاريخ)27)6يا6ر)2222)تحت رقم)11.
259I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

NAUDAX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

NAUDAX SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 24 ، شارع 
مختار غزوليت، املحيط  الرباط   - 

12222 الرباط  املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.141295

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)15)نونبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»24)،)شارع مختار غزوليت،)املحيط))
املغرب») ( الرباط) (12222 (- ( ( الرباط)
تقاطع شارع محلد اليز6دي) (،1« إلى)
حي) (،14 قطاع) النرهاليس،) وزنقة 
الرباط))) (12222 (- الرباط) رياض،)

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121121.
222I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 NOUR CHAHD BATIMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رفع رأسلال الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

 NOUR CHAHD BATIMENT
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
الرابع، مبنى رقم  ج ح2. مشروع 
آيان امليصور تامسيا - 12222 

تامسيا املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132975

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 12) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»522.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »222.222) رهم») إلى)  رهم»)
مع  6ون) مقاصة  إآراء) ( (: طريق)
الشركة املحد 3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121214.
221I

BEST EL AZOUZI SARL

BEST EL AZOUZI
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

BEST EL AZOUZI SARL
قيا الحلام، إقامة الشطر 1، بلوك 
ب، الطابق 23، الرقم 12 الطوابل، 

93242، تطوان املغرب
BEST EL AZOUZI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : قيا 

الحلام، إقامة الشطر 1، بلوك ب، 
الطابق 23، الرقم 12 الطوابل - 

93242  تطوان  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.23525

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2221 31) آيبر) في) املؤرخ 
BEST EL AZOUZI)شركة ذات) حل)
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  12.222) رهم 

اإلآتلاعي قيا الحلام،)إقامة الشطر)
 12 الرقم) (،23 الطابق) بلوك ب،) (،1
املغرب) ( تطوان) ( (93242 (- الطوابل)
اإلقتصا 6ة،) اللظروف  نتيجة 
بوباء) املتعلقة  والقاهر3  اإلستثيائية 

كورونا.
و عين:

و) العزوزي  ( ( سعيد) السيد)3()
عيوانه)ا()قيا الحلام،)إقامة الشطر)
(،12 الرقم) (،3 الطابق) بلوك ب،) (،1
املغرب) تطوان  (93242 الطوابل)

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
قيا) وفي  (2221 31) آيبر) بتاريخ)
بلوك ب،) (،1 إقامة الشطر) الحلام،)
(- الطوابل) (12 الرقم) (،23 الطابق)

93242))تطوان))املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)29.

222I

jamal(ait(hommad

ام-ستيب
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal(ait(hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
ام-ستيب شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 23 شارع 
انوال اقامة فلوري 11 مكتب 4  

قييطر3 14222 قييطر3 مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
ام- (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ستيب.
غرض الشركة بإ6جاز):)مقاولة في)

االشغال املختلفة.
23)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
  4 مكتب) (11 فلوري) اقامة  انوال 

قييطر3)14222)قييطر3 مغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد رضوان ميصف)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رضوان ميصف عيوانه)ا()
 3 اليجاح) ( اقامة) (2 علار3) (12 شقة)
املحيط العيا6د3))11292)سال مغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان ميصف عيوانه)ا()
 3 اليجاح) ( اقامة) (2 علار3) (12 شقة)
املحيط العيا6د3))11292)سال مغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقييطر3)

رقم)-.
223I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OKMNI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE OKMNI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3)في طور 
التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي قصر 
تسكدلت مدغر3 الراشيد6ة  - 

52222 الرشيد6ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12475
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (22 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
)مبلغ رأسلالها) (STE OKMNI SARL
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
مدغر3) تسكدلت  قصر  اإلآتلاعي 
الرشيد6ة) (52222 (- ( الراشيد6ة)

املغرب نتيجة ل):)االزمة.
قصر) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- ( الراشيد6ة) مدغر3  تسكدلت 

52222)الرشيد6ة املغرب.)
و عين:

القاسمي) ( محلد) السيد)3()
 52222 الراشيد6ة) عيوانه)ا() و 
()3( كلصفي) املغرب  الرشيد6ة 

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)21.

224I

CWA MOROCCO

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE FOURNITURES

AUTOMOBILES
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

CWA MOROCCO
17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE
  FOURNITURES AUTOMOBILES

شركة املساهلة
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : الحي 
الصياعي البن مسيك، التجزئة 

رقم 132 - 22222 الدار البيضاء  
املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.893

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 6ونيو) (23 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي) »129.222.222) رهم»)
إلى) »152.497.222) رهم») من)
طريق) عن  »285.497.222) رهم»)
الشركة) مع  6ون  مقاصة  إآراء) ( (:

املحد 3 املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827773.
225I

NOVELA NEGOCE

NOVELA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

NOVELA NEGOCE
زنقة آ6ت آورير شارع موالي 6وسف 

، 28822، الدار البيضاء املغرب
NOVELA NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 23 زنقة 

آ6ت آورير شارع موالي 6وسف - 
28822 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.472923
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  ( (NOVELA NEGOCE
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
زنقة آ6ت آورير شارع) (23 اإلآتلاعي)
موالي 6وسف)-)28822)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة لتوقف النشاط..
و عين:

و) مسعو   ( مصطفى) السيد)3()
عيوانه)ا()حي القدس إقامة ماآوريل)
 8 رقم) (3 علار3) مالك  اإلمام  شارع 
البيضاء) الدار  (22212 البرنو�سي)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و) العدالوي  ( محلد) السيد)3()
عيوانه)ا()إقامة راقية بلوك   علار3)

معروف) سيدي  (23 الشقة) (22
املغرب) البيضاء) الدار  (22282

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
23)زنقة) 2221)وفي) 21) آيبر) بتاريخ)
(- 6وسف) موالي  شارع  آورير  آ6ت 

28822)الدار البيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827824.

222I

مستأمية فيسكاكوم

LOCALAM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمية فيسكاكوم
رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25352، 

وا ي زم املغرب
LOCALAM شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 182 
مكرر، شارع محلد الخامس، - 

25352 وا ي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LOCALAM
كراء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 182 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
(- الخامس،) محلد  شارع  مكرر،)

25352)وا ي زم املغرب.
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أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 522.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد مليور يسين):))5.222)حصة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد مليور يسين عيوانه)ا()
 25352 (،257 رقم) الوحد3 بلوك أ،)

وا ي زم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد مليور يسين عيوانه)ا()
 25352 (،257 رقم) الوحد3 بلوك أ،)

وا ي زم املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بوا ي زم))بتاريخ)27)6يا6ر)

2222)تحت رقم)02/2022.
227I

مستأمية فيسكاكوم

 PHARMACIE MSALLA
LEKDIMA

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمية فيسكاكوم
رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25352، 

وا ي زم املغرب
 PHARMACIE MSALLA

LEKDIMA شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي بزنقة 
17، رقم 21، حي املصلى القد6لة، - 

25352 وا ي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 17) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE MSALLA (:

.LEKDIMA
غرض الشركة بإ6جاز):)صيدلية.

بزنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
21،)حي املصلى القد6لة،)-) 17،)رقم)

25352)وا ي زم املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
الطاهر) بن  جد6جة  السيد3 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الطاهر) بن  جد6جة  السيد3 
مد6ونة،)) انزالة القدميري،) عيوانه)ا()

29492)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الطاهر) بن  جد6جة  السيد3 
مد6ونة،)) انزالة القدميري،) عيوانه)ا()

29492)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بوا ي زم))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)01/2022.
228I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAK PARK
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق البر6د 
2229 ، 42222، مراكش املغرب

RAK PARK شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي كاري ا ن 
شقة ب 52 الطابق الخامس مكتب 
رقم 5 شارع محلد الخامس كليز - 

42222 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98393

العام) الجلع  بلقت�سى 
6يا6ر) (24 في) املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2222
»992.222,22) رهم») قدره) بلبلغ 
إلى) »12.222,22) رهم») من) أي 
طريق) عن  »1.222.222,22) رهم»)
الشركة) مع  6ون  مقاصة  إآراء) ( (:

املحد 3 املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131248.

229I

NOUSSAH CONSULTING

QUICKSPACE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

QUICKSPACE شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 92 شارع 

انفا الطابق 91 اقامة الربيع - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 29) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.QUICKSPACE

االستيرا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)
والتصد6ر.

92)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
انفا الطابق)91)اقامة الربيع)-)22222 

الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
سعيد سليم زهران) السيد عالء)
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سعيد سليم زهران) السيد عالء)
سرس)) الشرقية  الياحية  عيوانه)ا()
الليان ميوفية)22222)امليوفية مصر.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد سليم زهران) السيد عالء)
سرس)) الشرقية  الياحية  عيوانه)ا()
الليان ميوفية)22222)امليوفية مصر
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822387.
272I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 NOUR CHAHD BATIMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

 NOUR CHAHD BATIMENT
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22  زنقة 
كللان سيدي علي شقة رقم  2، 

أكدال، الرباط  - 12222 الرباط  
املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132975
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)12) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
زنقة كللان سيدي علي شقة) ( (22«
 12222 (- ( الرباط) أكدال،) (،2 ( رقم)
»الطابق الرابع،) إلى) املغرب») ( الرباط)
آيان) مشروع  ح2.) ج  ( رقم) مبنى 
تامسيا))) (12222 (- ( تامسيا) امليصور 

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121214.
271I

444

444
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

444
 وار العظم ملك عيشة الرقم 3 - 
42222 مراكش املغرب. ، 42222، 

مراكش املغرب
444 شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 
العظم ملك عيشة الرقم 3 - - 

42222 مراكش  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95295

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (32 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
122.222) رهم) 444))مبلغ رأسلالها)
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار العظم)
 42222  -  -  3 الرقم) عيشة  ملك 
مراكش))املغرب نتيجة ل):)عدم وآو )

نشاط للشركة.
ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 
 -  -  3 الرقم) عيشة  ملك  العظم 

42222)مراكش))املغرب.)
و عين:

و) الحاري  ( فتيحة) السيد)3()
عيشة) ملك  العظم  عيوانه)ا() وار 
املغرب) ( مراكش) (42222  -  3 الرقم)

كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131233.
272I

JASMIN NATURE

JASMIN NATURE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JASMIN NATURE
59 شارع الزرقطوني اقامة الورو  
الطابق 7 الشقة رقم 22 ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
JASMIN NATURE شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الورو  الطابق 
7 الشقة رقم 22 - 22272 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.484215

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 27) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
  JASMIN NATURE(الشريك الوحيد
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
شارع) (59 اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان 
الطابق) الورو   اقامة  الزرقطوني 
الدار) (22272  -  22 رقم) الشقة  (7

البيضاء)املغرب نتيجة ل):)كوفيد.
و حد  مقر التصفية ب)59)شارع)
الطابق) الورو   اقامة  الزرقطوني 
الدار) (22272  -   22 رقم) الشقة  (7

البيضاء)املغرب.)
و عين:

العلمي الطالبي) ( هاآر) السيد)3()
الورطيط) اوال   عيوانه)ا() وار  و 
 32222 كتامة) ترانت  تاغزوت 
()3( كلصفي) املغرب  الحسيلة 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)825599.

273I

GLOFID

 STE MOKHTAR POLY

SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

GLOFID

192 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

 STE MOKHTAR POLY SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اوال  

سيدي مسعو  آلاعة سيدي 

حجاج وا  حصار تيط مليل - 

29242 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.224441

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2221 17) آيبر) في) املؤرخ 

بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »522.222) رهم») قدره)

»1.122.222) رهم»)إلى)»1.222.222 

مقاصة) إآراء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع  6ون الشركة املحد 3 املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827729.

274I

CHANIGUI CONTRACTOR

CHANIGUI CONTRACTOR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHANIGUI CONTRACTOR
59 شارع الزرقطوني اقامة الورو  

الطابق 7 الشقة رقم 20 ، 22070، 
الدار البيضاء املغرب

 CHANIGUI CONTRACTOR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الورو  الطابق 
7 الشقة رقم 20 - 22070 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.486973

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (25 املؤرخ في)
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
 CHANIGUI الوحيد) الشريك  ذات 
رأسلالها) مبلغ  ( (CONTRACTOR
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
الزرقطوني) شارع  (59 اإلآتلاعي)
الشقة رقم) (7 اقامة الورو  الطابق)
املغرب) البيضاء) الدار  (22272  -  22

نتيجة ل):)كوفيد.
و حد  مقر التصفية ب)59)شارع)
الطابق) الورو   اقامة  الزرقطوني 
الدار) (22272  -  22 رقم) الشقة  (7

البيضاء)املغرب.)
و عين:

شنيكي و) ( ( عبد العالي) السيد)3()
بوغريبة)) بلخير  وال   عيوانه)ا() وار 
()3( كلصفي) املغرب  بركان  (23322

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827184.
275I
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ATLAS  ACCOUNTING

SOTRAX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ATLAS  ACCOUNTING
ش 8، ط1، م س 11، إقامة 

املستقبل، سيدي معروف، الدار 
البيضاء0 ، 22272، الدار البيضاء 

املغرب
SOTRAX شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 4 شارع 
رابليه  - الدار البيضاء - - 22332 - 

أنفا - - الدار البيضاء -.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.72257

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)25)نونبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
(- (- الدار البيضاء) (- ( شارع رابليه) (4«
(«- الدار البيضاء) (- (- أنفا) (- (22332
إلى)»125)شارع عبد املومن محل رقم)
(- 27)حي املستشفيات الدار البيضاء)

22322)-)أنفا)-))-)الدار البيضاء)-».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827772.

272I

MULTI ASSISTANCE SARL

LIGHTING GLOW
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE(N°31 ،
90020، TANGER(MAROC

LIGHTING GLOW شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 29 شارع 
علر ابن العاص الطابق 3 رقم 22 - 

92222 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LIGHTING GLOW
بيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

اال وات و املعدات الكهربائية
اعلال التركيبات الكهربائية

التصد6ر و اال سترا )
تقد6م) و  التقيية  املساعد3 

االستشار3 في مجال الكهرباء.
29)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
 -  22 3)رقم) علر ابن العاص الطابق)

92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
الغريبي) العرو�سي  حلز3  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (722 ( (:

للحصة.
العرو�سي) املطلب  عبد  السيد 
 122 بقيلة) حصة  (322 ( (: الغريبي)

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الغريبي) العرو�سي  حلز3  السيد 
طيجة) (92222 طيجة) عيوانه)ا()

املغرب.
العرو�سي) املطلب  عبد  السيد 
 92222 طيجة) عيوانه)ا() الغريبي 

طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العرو�سي) املطلب  عبد  السيد 
 92222 طيجة) عيوانه)ا() الغريبي 

طيجة املغرب
الغريبي) العرو�سي  حلز3  السيد 
طيجة) (92222 طيجة) عيوانه)ا()

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

17) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)11182.

277I

.ACC-COSULTING

RYM BENNANI
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

.ACC-COSULTING

 ،BP 2703 PPAL(VN(FES ، 30000

فاس املغرب

RYM BENNANI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 25 م 

شارع بيتي. - 92255 اصيلة. املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 RYM (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.BENNANI

أإلنعاش) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العقاري.

عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)25)م)

شارع بيتي.)-)92255)اصيلة.)املغرب..

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد الصالح بياني رشيد):))922 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 122 ( (: بيجلون) فاتن  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

رشيد) بياني  الصالح  السيد 

177)تجزئة ال 6ر عين) عيوانه)ا()رقم)

 32252 الشقف طريق عين الشقف)

فاس املغرب.

عيوانه)ا() بيجلون  فاتن  السيد3 

تجزئة ال 6ر عين الشقف) (177 رقم)

فاس) (32252 الشقف) عين  طريق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رشيد) بياني  الصالح  السيد 

177)تجزئة ال 6ر عين) عيوانه)ا()رقم)

 32252 الشقف طريق عين الشقف)

فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( باصيلة) االبتدائية 

2222)تحت رقم)06/2022..

278I

INFOPLUME

TKW SERVICE
إعالن متعد  القرارات

INFOPLUME

149 شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا 1 رقم 17 ، 92222، طيجة 

املغرب

TKW SERVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

القا رية الطابق األول رقم 7 

ليساسفة  - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.242281

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)22)أبريل)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

العاجي محلد آليع) السيد  تفويت 

 122 حصصه في الشركة امللثلة في)

للحصة) 122) رهم  بقيلة) حصة 

لفائد3 السيد بشاري محلد العربي).
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قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
قبول استقالة السيد العاجي محلد)
،)من مهامه كلسير للشركة)،)و تعيين)
السيد))بشاري محلد العربي كلسير)

آد6د للسركة).
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
الوحيد) باألمضاء) مقيد3  الشركة 
السيد)) الوحيد  الشريك  و  لللسير 

بشاري محلد العربي
قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)
انشاء)قانون))أسا�سي آد6د للشركة)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
على) 6يص  الذي  (:7  2- رقم) بيد 
في) ميحصر  الشركة  رأسلال  ما6لي:)
122)حصة) 12222) رهم مقسم الى)
122) رهم للحصة في ملكية) بقيلة)
بشاري) ( السيد) الوحيد  الشريك 

محلد العربي
على) 6يص  الذي  (:15 رقم) بيد 
بشاري محلد العربي) ( السيد) ما6لي:)

مسير آد6د للشركة)
على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 
باألمضاء) مقيد3  الشركة  ما6لي:)
الوحيد) الشريك  و  لللسير  الوحيد 

السيد))بشاري محلد العربي
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
772252- رقم) تحت  (2221 أبريل)

.15222

279I

FIDACTIVE

CHIKEN CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

 CHIKEN CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : بلوك 25 

شارع تطوان رقم 133مكتب رقم 5 

و2 الطابق الثالث الحي املحلدي   - 

82222 اكا 6ر املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.49735

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 12) آيبر) في) املؤرخ 

CHIKEN CENTER)شركة ذات) حل)

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي بلوك)

25)شارع تطوان رقم)133مكتب رقم)

الطابق الثالث الحي املحلدي))) و2) (5

اكا 6ر املغرب نتيجة لقفل) (82222 -

التصفية.

و عين:
السيد)3()رشيد))أوكها و عيوانه)ا()

الحرية) شارع  (21 الد6ن) كلال  حي 

أوال  تا6لة)83224))تارو انت املغرب)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)12) آيبر)2221)وفي حي كلال)

(- 21)شارع الحرية أوال  تا6لة) الد6ن)

83224))تارو انت املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)128232.

282I

MASSILIA CONSEIL SARL

رشا أوليف
إعالن متعد  القرارات

MASSILIA CONSEIL SARL

32 شارع محلد الخامس اقامة 

االكسلونس الطابق السا س 

الشقة رقم 12 ، 22222، وآد3 

املغرب
رشا أوليف  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 59 

الحي الصياعي لتاوريرت - 25822 

تاوريرت املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.241

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)29)فبرا6ر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

للحصص) الكلية  اإلقرارباملساهلة 

أوليف) رشا  لرأسلال شركة  امللثلة 

املللوكة لكل من السيد زروالي محلد)

الشرقية) للجهة  اإلستثلار  وصيدوق 

لفائد3 شركة أرز القابضة كلساهلة)

الحصص) تقد6م  عقد  وفق  عينية 

العيية املبرم بتاريخ)25)6يا6ر2221؛)

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:))

من) (7 و) (2 التعد6ل الالحق لللا تين)

اليظام األسا�سي؛)

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:))

من شركة) التغييرفي شكل الشركة،)

شركة) إلى  محدو 3  مسؤولية  ذات 

بلساهم) املحدو 3  املسؤولية  ( ذات)

وحيد؛)

قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:))

في) للشركة  اليظام األسا�سي  اعتلا  

شكله الجد6د

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

في) التالية  باملبالغ  املساهلة  6تم 

القابضة:) أرز  شركة  الشركة:) هذه 

40.000.000،00) رهم

بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)

بلبلغ أربعين) ( املال) تم تحد6د رأس 

)40.000.000،00() رهم،) ( مليون)

مقسم إلى أربعلائة))ألف)))422.222) 

مائة)) منها  واحد3  كل  قيلة  حصة 

)122() رهم مخولة))للشريك الوحيد)

ألف)) ( شركة أرز القابضة بأربعلائة)

)422.222()حصة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

27)6يا6ر) االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)

2222)تحت رقم)4.

281I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

T - CHAWARMATI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

T - CHAWARMATI(SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
املغرب العربي، زنقة  اكار املرآب 

رقم 3 و 4 الرباط  - 12222 الرباط  
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122215
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (15 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (T - CHAWARMATI SARL
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
املغرب) شارع  اإلآتلاعي  مقرها 
و) (3 رقم) املرآب  زنقة  اكار  العربي،)
املغرب) ( الرباط) (12222 (- ( الرباط) (4
التصفية) على  املصا قة  (: ل) نتيجة 

الحبية املسبقة للشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
املرآب) زنقة  اكار  العربي،) املغرب 
الرباط)) (12222 (- ( الرباط) (4 و) (3 رقم)

املغرب.)
و عين:

و) ( عبيد3) ( ( شكيب) السيد)3()
الرحلان) عبد  زنقة  عيوانه)ا()
شانغيتي،)املبنى)33)شقة)13،قبيبات))
()3( املغرب كلصفي) ( الرباط) (12222

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
21) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2221)تحت رقم)122224.
282I
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MASSILIA CONSEIL SARL

ديليس أمين
إعالن متعد  القرارات

MASSILIA CONSEIL SARL
32 شارع محلد الخامس اقامة 
االكسلونس الطابق السا س 

الشقة رقم 12 ، 22222، وآد3 
املغرب

 6ليس أمين »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 58 
الحي الصياعي لتاوريرت - 25822 

تاوريرت املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.815

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تم اتخاذ) (2221 فبرا6ر) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
للحصص) الكلية  اإلقرارباملساهلة 
امللثلة لرأسلال شركة  6ليس أمين)
املللوكة لكل من السيد زروالي محلد)
الشرقية) للجهة  اإلستثلار  وصيدوق 
لفائد3 شركة أرز القابضة كلساهلة)
الحصص) تقد6م  عقد  وفق  عينية 

العيية املبرم بتاريخ)25)6يا6ر2221؛
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:))
من) (7 و) (2 التعد6ل الالحق لللا تين)

اليظام األسا�سي؛)
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
من شركة) التغييرفي شكل الشركة،)
شركة) إلى  محدو 3  مسؤولية  ذات 
بلساهم) املحدو 3  املسؤولية  ( ذات)

وحيد؛
قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:))
في) للشركة  اليظام األسا�سي  اعتلا  

شكله الجد6د.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
في) التالية  باملبالغ  املساهلة  6تم 
القابضة:) أرز  شركة  الشركة:) هذه 

12.200.000،00) رهم
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:

بلبلغ) ( املال) رأس  تحد6د  تم  (

ألف)) ومئتي  مليون  ٱثياعشر 

)12.200.000،00() رهم،)مقسم إلى)

مئة وإثياوعشرون))ألف)))122.222) 

مائة)) منها  واحد3  كل  قيلة  حصة 

للشريك) ( مخولة) )122() رهم 

بلئة) القابضة  أرز  شركة  الوحيد 

 (122.222( ( ألف) ( وإثياوعشرون)

حصة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

27)6يا6ر) االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)

2222)تحت رقم)7.

283I

FIDORO MULTI-SERVICES

DAKHLA STUDIES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 ، DAKHLA 7 NR 3 IMM 192 GR

DAKHLA MAROC ،73000

DAKHLA STUDIES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي املسير3 

2، شارغ باحييني، رقم 26، الشقة 

03، الداجلة. - 73000 الداجلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

20365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DAKHLA STUDIES

آليع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مختلفة،) أشغال  البياء،) أشغال 

تجار3 عامة،)استيرا  وتصد6ر.

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
(،22 رقم) شارغ باحييني،) (،2 املسير3)
 73222 (- الداجلة.) (،23 الشقة)

الداجلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: البشاري) ر�سى  السيد 
حصة بقيلة)122,22) رهم للحصة).

 522 ( (: البشاري) عصام  السيد 
حصة بقيلة)122,22) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() البشاري  ر�سى  السيد 

تاز3)35224)تاز3 املغرب.
السيد عصام البشاري عيوانه)ا()

تاز3)35224)تاز3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() البشاري  ر�سى  السيد 

تاز3)35224)تاز3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 32 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2198.
284I

FIDUCIAIRE 2222

 RENIA PRESTIGE
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
 RENIA PRESTIGE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الرقم 3 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528115

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221  آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RENIA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PRESTIGE IMMOBILIER
االنعاش) (: غرض الشركة بإ6جاز)
و كل ما 6تعلق به) البياء) العقاري و 
من تزيين و اصالحات و االستيرا  و)

التصد6ر.
22)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
 -  3 الرقم) (1 مرس السلطان الطابق)

22222)الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: صالح) محلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() صالح  محلد  السيد 
 22222 ( كاليفورني) (4 ملر تيلل رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() صالح  محلد  السيد 
 22222 ( كاليفورني) (4 ملر تيلل رقم)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827252.

285I

COURTAGE DES ASSURANCES DE FRANCE

 AGENCE DES ASSURANCES
DE FRANCE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة
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 COURTAGE DES ASSURANCES
DE FRANCE

32 زنقة امير3 عائشة مكتب 2 ، 
14222، القييطر3 املغرب

 Agence(des(Assurances(de
France شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 132 زنقة 
كلرمو أ 6ر  - 27222  إفرو  فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23529
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)11)نونبر)2221)تقرر إنشاء)
التسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
 Courtage( des( Assurances( de
زنقة) (32 و الكائن بالعيوان) (France
 14222  -  2 مكتب) عائشة  امير3 
القييطر3 املغرب و املسير من طرف)

السيد)3()بوتقربين عصام.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالقييطر3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)89324.

282I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

LION DISTRIB
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
LION DISTRIB شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكاز3 رقم 
121 مكرر شارع الحيصالي - 23352 

قصبة تا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LION (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.DISTRIB
بيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الكحول).
عيوان املقر االآتلاعي):)مكاز3 رقم)
121)مكرر شارع الحيصالي)-)23352 

قصبة تا لة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محلد) رزوقي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رزوقي محلد عيوانه)ا()حي)
رقم) السا س  محلد  شارع  اال اري 

23 23352)قصبة تا لة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رزوقي محلد عيوانه)ا()حي)
رقم) السا س  محلد  شارع  اال اري 

23 23352)قصبة تا لة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تا لة)

6يا6ر)2222)تحت رقم)28.
287I

PLURIDIS

EXPAND CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 
األشطر علار3 ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 12 - املعاريف ، 22372، 

الدار البيضاء املغرب

EXPAND CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 5 زنقة 
البحتري - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.322287

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)23) آيبر)2221)تم))تحويل))
املقر االآتلاعي الحالي للشركة من)»5 
زنقة البحتري)-)22222)الدار البيضاء)
آولف سيتي) (5 »علار3) إلى) املغرب»)
شقة)2))املد6ية الخضراء)بوسكور3)-)

22222)الدار البيضاء)))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827225.
288I

H2C CONSULTING

 CHEZ PHILIPPE BY YAS 
PRESTIGE

إعالن متعد  القرارات

H2C CONSULTING
 Gh 57 imm 56 app 3 alazhar(el
 oualfa(hay(hassani(Gh 57 imm
 56 app 3 alazhar(el(oualfa(hay
 hassani، 210200، Casablanca

Maroc
 CHEZ PHILIPPE BY YAS 

PRESTIGE »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3»

 RDC :وعيوان مقرها االآتلاعي
 12 AL(BAHRAOUI(AV(AL

 ALAOUINE   - 24000 Eljadida
.Maroc

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18921
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تم اتخاذ) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
6يص) الذي  واحد:) رقم  قرار 
الرئي�سي) املقر  تحويل  ما6لي:) على 
شارع) (412 التالي:من) العيوان  من 

الطابق) حلد  إقامة  الزرقطوني 
الدارالبيضاءإلئ الطابق) (1 االول رقم)
شارع) البحراوي  (12 ( ( رقم) السفلي 

العلويين الجد6د3
على) 6يص  الذي  تاني:) رقم  قرار 

ما6لي:)توسيع النشاط التجاري)
على) 6يص  الذي  تالث:) رقم  قرار 
 la (: تجارية) تسلية  إضافة  ما6لي:)

pièce(du(boucher
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

توسيع النشاط التجاري
بيد رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

إضافة تسلية تجارية
بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحويل املقر الرئي�سي
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالجد6د3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)27323.
289I

consulsud

A.H.N BETON
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

consulsud
 RUE 26 NR 46 HAY(EL

 OUAHDA 02 RUE 26 NR 46
 HAY(EL(OUAHDA 02، 70000،

LAAYOUNE MAROC
A.H.N BETON شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 345 
محج محلد السا س بريد رقم 52  - 

72222 العيون املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22223

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
  A.H.N BETON الوحيد) الشريك 
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
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 345 رقم) اإلآتلاعي  وعيوان مقرها 
  52 محج محلد السا س بريد رقم)
(: العيون املغرب نتيجة ل) (72222  -

تصفية مبدئية للشركة.
و حد  مقر التصفية ب رقم)345 
محج محلد السا س بريد رقم)52  - 

72222)العيون املغرب.)
و عين:

و) الغر�سي  ( ( مبارك) السيد)3()
العيون) (72222 العيون) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2221)تحت رقم)3228.
292I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 DOUNYANA PRODUITS DE
MER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 DOUNYANA PRODUITS

DE MER SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 28 
تجزئة الوفاء ابن با يس - 24222 

الجد6د3 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4239

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)
 DOUNYANA PRODUITS DE
MER SARL AU)شركة ذات مسؤولية)
محدو 3 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
تجزئة) (28 رقم) اإلآتلاعي  مقرها 
الوفاء)ابن با يس)-)24222)الجد6د3)

املغرب نتيجة لوقف النشاط.
و عين:

و) صدوقي  ( حسن) السيد)3()
 339 آارنيسك) تيفلين  عيوانه)ا()
السويد) هانييج  (13222   23  132

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 28 وفي رقم) (2221 نونبر) (22 بتاريخ)
 24222 (- با يس) ابن  الوفاء) تجزئة 

الجد6د3 املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالجد6د3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)27277.
291I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

 SANITAIRE GHOLAM ET
SES FRERES

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع آبل هبري ,امزورن ، 
32252، الحسيلة املغرب

 SANITAIRE GHOLAM ET SES
FRERES شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
البحرين ، امزورن - 32252 

الحسيلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2215

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (15 املؤرخ في)
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
 SANITAIRE الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (GHOLAM ET SES FRERES
وعيوان) 92.222) رهم  رأسلالها)
(، البحرين) شارع  اإلآتلاعي  مقرها 
املغرب) الحسيلة  (32252 (- امزورن)

نتيجة ل):)قرار الشريك الوحيد.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
البحرين امزورن))-)32252)الحسيلة)

املغرب.)
و عين:

و) احد6دوش  ( غالم) السيد)3()
امزورن) (22 الثانوي) حي  عيوانه)ا()
الحسيلة املغرب) (32252 الحسيلة)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

شارع البحرين امزورن الحسيلة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)721.
292I

FIDULATIMO

RACINE SPA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 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

RACINE SPA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 32 زنقة 
طلوع الفجر املعاريف الدار البيضاء 
- 22122 - 22122 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.212547

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
RACINE SPA SARL AU)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 422.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 32 اإلآتلاعي)  رهم وعيوان مقرها 
الدار) املعاريف  الفجر  طلوع  زنقة 
الدار) (22122  -  22122 (- البيضاء)

البيضاء)املغرب نتيجة لعدم تسجيل)
اي نشاط تجاري للشركة)

نشاطها) استلرار  في  صعوبة  (- (
االقتصا ي)

و عين:
السيد)3()اميية))مسرار و عيوانه)ا()
اقامة) (1 شارع موالي ا ريس) (42-48
احلد) القائد  زنقة  زاوية  (4 السفير)
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
زنقة) وفي  (2221 21) آيبر) بتاريخ)
الطابق) (3 شهرزا ) إقامة  سلية 
الخامس رقم)22)اليخيل املعا ريف)-)

22122)الدار البيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827192.
293I

MGT CONSULTING

LOTUS  TEXTIL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
LOTUS  TEXTIL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 82 شارع 
موالي سليلان الطابق التاني مكتب 
رقم 17 عين السبع  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 494129

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 21) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
علا الد6ن))) ()3( السيد) تفويت 
من) اآتلاعية  حصة  (522 الزنيبي)
السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222 أصل)
)3()فاطلة الزهراء))سيف.)بتاريخ)21 

 آيبر)2221.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827725.
294I

MGT CONSULTING

RITALINA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
RITALINA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مركز حي 
بوسيت الطابق التاني رقم 17  عين 
السبع - 22222 الدار البيضاء   

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.512745

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 نونبر) (29 في) املؤرخ 

املصا قة على):
رفيق)) بوبكر  ( ()3( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (112
1.222)حصة لفائد3))السيد))3()ربيع)))

أ6ت سيف بتاريخ)29)نونبر)2221.
تفويت السيد))3())بوبكر رفيق))92 
 1.222 أصل) من  اآتلاعية  حصة 
6ونس)))) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

مثقي)))بتاريخ)29)نونبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)823323.
295I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

FRIG AGRI SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
 FRIG AGRI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  أمل 5 

رقم 751، املسير3،ح.ي.م  الرباط - 
12222 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.142873
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
)حكيلة عزمي) ()3( تفويت السيد)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (4.522
4.522)حصة لفائد3))السيد))3())عبد)
22) آيبر) بتاريخ) ( ( ستيتن) ( ( الرحيم)

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121122.
292I

 6وان االستاذ إحسان بنسو 3

LYRY
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

 6وان االستاذ إحسان بنسو 3
22 شارع علر الخيام بوسجور ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب
LYRY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الخامس الطابق االول شقة 
22 - 22222 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 29) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
بيونة) ( 6ونس) ()3( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (2.222
2.222)حصة لفائد3))السيد))3()رشيد))

القباج بتاريخ)28) آيبر)2221.
مومني) ( إ6لان) ()3( تفويت السيد)
من) اآتلاعية  حصة  (2.222 عبدو)
السيد) ( لفائد3) حصة  (2.222 أصل)

28) آيبر) بتاريخ) ( القباج) ( رشيد) ()3(
.2221

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822542.
297I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 HANANE ET GREG
ROUSSEAU

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 
حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 42222، مراكش املغرب
 HANANE ET GREG ROUSSEAU

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي :  رب 
العرعار الطابق التاني ب5 حي 

موزارن ا6ت اورير الحوز   - 42222 
مراكش  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.121779

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)31)6وليوز)2221)تقرر حل)
 HANANE ET GREG ROUSSEAU
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 مبلغ)
وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)
العرعار) اإلآتلاعي  رب  مقرها 
حي موزارن ا6ت) التاني ب5) الطابق 
مراكش)) (42222 (- ( ( الحوز) اورير 

املغرب نتيجة لتصفية الشركة).
و عين:

 Grégoire( Hubert السيد)3()
و عيوانه)ا() ( (Francis  ROUSSEAU
حي)  رب العرعار الطابق التاني ب5)
 42222 ( ( الحوز) اورير  ا6ت  موزارن 
مراكش))املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
وفي  رب) (2221 6وليوز) (31 بتاريخ)
حي) ب5) التاني  الطابق  العرعار 
 42222 (- ( ( موزارن ا6ت اورير الحوز)

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (15 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)129513.
298I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MYSAPE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 
حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 42222، مراكش املغرب
MYSAPE شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  الحوز 
 ائر3 تحياوت آلاعة تلصلوحت 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122227
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (21 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
مبلغ) ( (MYSAPE الوحيد) الشريك 
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
الحوز  ائر3) ( اإلآتلاعي) مقرها 
تحياوت آلاعة تلصلوحت مراكش)
((: مراكش املغرب نتيجة ل) (42222  -

ارا 3 الشريكة الوحيد3.
الحوز) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- (  ائر3 تحياوت آلاعة تلصلوحت)

42222)مراكش املغرب.)
و عين:

البوستاني) ( ( زبيد3) السيد)3()
السالم) رياض  تجزئة  عيوانه)ا() و 
املغرب) مراكش  (42222   331 رقم)

كلصفي))3()للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 
الحوز) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
تلصلوحت) آلاعة  تحياوت   ائر3 

مراكش.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

22) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)132222.

299I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MARRAKECH LAGOON
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 

حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 42222، مراكش املغرب

MARRAKECH LAGOON شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

طلاريس باتA الطابق الرابع رقم 

42 شارع االمير مولى عبدهللا  - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31133

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

 MARRAKECH الوحيد) الشريك 

LAGOON))مبلغ رأسلالها)122.222 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة)

طلاريس باتA)الطابق الرابع رقم)42 

 42222 (- ( شارع االمير مولى عبدهللا)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

املر و 6ة).

اقامة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

طلاريس بات)A)الطابق الرابع رقم)42 

 42222 (- ( شارع االمير مولى عبدهللا)

مراكش املغرب.)

و عين:

و) جليفة  ( ( آليلة) السيد)3()

عبداهللا) زنقة  اسيف س  عيوانه)ا()

مراكش) (42222   73 بن رواحة رقم)

املغرب كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 
اقامة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
رقم) الرابع  الطابق  (A بات) طلاريس 

42)شارع االمير مولى عبدهللا)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
29) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)132512.

322I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD AL ANOUWAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 
حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 42222، مراكش املغرب
RIAD AL ANOUWAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : باب احلر 
 رب سيدي بوزيد رقم 22  - 42222 

مراكش  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.18573

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 32)شتيبر) املؤرخ في)
RIAD AL ANOUWAR)شركة ذات)
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
سيدي) احلر  رب  باب  اإلآتلاعي 
مراكش)) (42222  -   22 رقم) بوزيد 

املغرب نتيجة لقفل الشركة).
و عين:

السيد)3()6ونس)))6اتين و عيوانه)ا()
باب احلر  رب سيدي بوزيد رقم)22  
()3( 42222)مراكش املغرب كلصفي)

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)32)شتيبر)2221)وفي باب احلر)
 رب سيدي بوزيد رقم)22  - 42222 

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

29) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)132514.

321I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

VILLA OUZO
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 

حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 42222، مراكش املغرب

VILLA OUZO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : آلاعة 

الويدان  وار احلد بن الحاج 

الطويحيية مجال  االجضر 1 ماكتفا 
رقم 3   - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.93411

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 12)غشت) املؤرخ في)

VILLA OUZO)شركة ذات املسؤولية)

 12.222 رأسلالها) مبلغ  املحدو 3 

اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

آلاعة الويدان  وار احلد بن الحاج)

الطويحيية مجال))االجضر)1)ماكتفا)
املغرب) مراكش  (42222  -    3 رقم)

نتيجة لقفل الشركة.

و عين:

  ANTOINE JACQUES السيد)3()

آلاعة) عيوانه)ا() و  (OLIVEAU

الحاج) بن  احلد  الويدان  وار 

الطويحيية مجال))االجضر)1)ماكتفا)
املغرب) ( مراكش) (42222    3 رقم)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

وفي آلاعة) (2221 غشت) (12 بتاريخ)

الحاج) بن  احلد  الويدان  وار 

الطويحيية مجال))االجضر)1)ماكتفا)
رقم)3   - 42222)مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
شتيبر) (21 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)127728.

322I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MARRAKECH LAGOON
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 
حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 42222، مراكش املغرب
MARRAKECH LAGOON شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : اقامة 
تلاريس الطابق الرابع شقة 42 
شارع موالى عبدهللا  - 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.31133

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
شركة) (MARRAKECH LAGOON
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة)
تلاريس الطابق الرابع شقة)42)شارع)
مراكش) (42222 (- ( عبدهللا) موالى 

املغرب نتيجة لقفل الشركة).
و عين:

و) ( الخليفة) ( آليلة) السيد)3()
الطابق) تلاريس  اقامة  عيوانه)ا()
42)شارع موالى عبدهللا)) الرابع شقة)
()3( 42222)مراكش املغرب كلصفي)

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
اقامة) وفي  (2221 21) آيبر) بتاريخ)
تلاريس الطابق الرابع شقة)42)شارع)
مراكش) (42222 (- ( عبدهللا) موالى 

املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131221.

323I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MYSAPE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 
حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 42222، مراكش املغرب
MYSAPE شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : الحوز 
 ائر3 تحياوت آلاعة تلصلوحت 

مراكش الحوز  ائر3 تحياوت آلاعة 
تلصلوحت مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.122227

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (32 املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (MYSAPE
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
الحوز) اإلآتلاعي  مقرها  وعيوان 
تلصلوحت) آلاعة  تحياوت   ائر3 
مراكش الحوز  ائر3 تحياوت آلاعة)
مراكش) (42222 تلصلوحت مراكش)

املغرب نتيجة لقفل الشركة).
و عين:

و) البوستاني  ( ( زبيد3) السيد)3()
عيوانه)ا()علار3 بن حفصية الطابق)
شارع محلد الخامس) (1 االول شقة)
املغرب) مراكش  (42222 آليز)

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
الحوز) وفي  (2221 نونبر) (32 بتاريخ)
تلصلوحت) آلاعة  تحياوت   ائر3 

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
28) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131255.

324I

FID PME

MUCOS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FID PME
24 شارع موالي علي الشريف الشقة 

2 تلار3 ، 12222، تلار3 املغرب
MUCOS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  حي اليصر 
سكتور 3 رقم 42 عين عو 3 تلار3  - 

12222 تلار3  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

135227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MUCOS
غرض الشركة بإ6جاز):)بيع حليع)

موا  البياء.
عيوان املقر االآتلاعي):))حي اليصر)
سكتور)3)رقم)42)عين عو 3 تلار3))-)

12222)تلار3))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 922 ( (: السيد ملسيدري مصطفى)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 122 ( (: ( السيد3 لختيري جد6جة)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) ملسيدري  السيد 
تلار3)) (12222 ( تلار3) عيوانه)ا()

املغرب.
السيد3 لختيري جد6جة))عيوانه)ا()

تلار3))12222)تلار3))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) ملسيدري  السيد)))
عيوانه)ا()تلار3)12222)تلار3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بتلار3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)7127.
325I

FIDUCOJ

STE LALIJO IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE LALIJO IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي أوال  

مزيان رقم 39 - 24552 آرا 3 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32471
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات) (STE LALIJO IMPORT
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
39 - 24552)آرا 3) أوال  مزيان رقم)
الوضعية) لصعوبة  نتيجة  املغرب 

االقتصا 6ة
الحالية.

و عين:
و) الطيبي  ( حلو) السيد)3()
عيوانه)ا() وار اروابح لبخاتة كفا6ت)
()3( املغرب كلصفي) آرا 3  (24552

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

حي) وفي  (2221 21) آيبر) بتاريخ)

39 - 24552)آرا 3) أوال  مزيان رقم)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)98.

322I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 ANGLO MOROCCAN

SCHOOL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

مالءمة اليظام األسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6

Larache، 92000، Larache(Maroc

 ANGLO MOROCCAN SCHOOL

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: كلم 5.5، 

طريق الرباط الزياتن - - طيجة 

املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28215

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)27)أكتوبر)2221

األسا�سي) اليظام  مالءمة  تقرر 

القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

األسا�سي) لليظام  مالئم  تجد6د 

مليصب املسير الشريك السيد آوا )

التعريف) لبطاقة  الحضري،الحامل 

املحد ) و  ( ( (LB4882 ( رقم) الوطيية 

31)غشت) 24)سيوات و امليتهي في) في)

بتوقيعه) الشركة  6لزم  وبه  (،2224

امليفر  مد3 تسييره.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

نونبر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)247872.

327I
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FAOUZI MOULAY ABDELLAH

MARALBA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وآد3، 22222، وآد3 املغرب
MARALBA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 
الحلو3 رقم 1 - 22222 وآد3 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.23521

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (MARALBA
 122.222 رأسلالها) مبلغ  املحدو 3 
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع)
الحلو3 رقم)1 - 22222)وآد3 املغرب)
نتيجة ل))الشركة لم تقم بأي نشاط..

و عين:
و) بخوشة  ( محلد) السيد)3()
35122)كرسيف) عيوانه)ا()كرسيف)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
شارع) وفي  (2221 22) آيبر) بتاريخ)
الحلو3 رقم)1 - 22222)وآد3 املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)25.
328I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

STE AHO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
STE AHO شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 شارع 

مرس سلطان الطابق االول الشقة 

-3 - 22492 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.529239

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

اتخيا) سعيد  ()3( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتلاعية  حصة  (252

()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222

موحيد اتخيا بتاريخ)28) آيبر)2221.

اتخيا) سعيد  ()3( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتلاعية  حصة  (252

()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222

محلد اتخيا بتاريخ)28) آيبر)2221.

اتخيا) سعيد  ()3( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتلاعية  حصة  (252

(()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222

28) آيبر) بتاريخ) اتخيا  الحسن 

.2221

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827852.

329I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

STE AHO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

STE AHO شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

و عيوان مقرها االآتلاعي 22 شارع 

مرس سلطان الطابق االول الشقة 

-3 - 22492 الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.529239

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)28) آيبر)2221)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدو 3».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827852.

312I

CONCILIUM EXPERTISE

CITY BUS FES
تعيين رئيس مجلس اإل ار3

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 

الدار البيضاء ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

CITY BUS FES »شركة  املساهلة»

وعيوان مقرها االآتلاعي: الحي 

الصياعي سيدي ابراهيم - - فاس 

املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإل ار3»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39397

اإل اري)) العام  الجلع  إطار  في  (

املؤرخ في)21)نونبر)2221

تقرر تعيين السيد سدا  لشهب))

محلد

 CITY إ ار3 شركة) رئيسا ملجلس 

BUS FES

بتاريخ:)21)نونبر)2221

له) املخولة  الصالحيات  وتتلثل 

فيلا 6لي:)رئيس مجلس اإل ار3

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)22.

311I

CONCILIUM EXPERTISE

CITY BUS FES
تعيين مد6ر عام

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 

الدار البيضاء ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

CITY BUS FES شركة  املساهلة

وعيوان مقرها االآتلاعي الحي 

الصياعي سيدي ابراهيم - - فاس 

املغرب.

تعيين مد6ر عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39397

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)21)نونبر)2221

تقرر تعيين السيد)3()ميير رسطان))

 CITY BUS FES مد6را عاما لشركة)

بتاريخ)21)نونبر)2221

وتتلثل الصالحيات املخولة فيلا)

6لي:)مد6ر عام

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)22.

312I

ائتلانية))الخبر3

LES PIERRES SOLIDES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ائتلانية  الخبر3

49  زنقة  املد6ية ، 22122، برشيد 

املغرب

LES PIERRES SOLIDES  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 42 شارع 

الزرقطوني رقم 15-12 الطابق 

السا س  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528151
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LES (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. PIERRES SOLIDES
ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري).
42)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
الطابق) (15-12 رقم) الزرقطوني 
البيضاء) الدار  (22222 (- ( السا س)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 482 ( (: ( فدوى) بنباصر  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 322 ( (: ( محلد) املرابط  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 122 ( السيد ا6ت ا6وب عبد هللا):)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
حصة) (42 ( (: بلعربي) ا6ت  السيد 

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عيوانه)ا() السيد3 بنباصر فدوى)
 22212   29 رقم) (22 زنقة) حي الهياء)

الدار البيضاء)املغرب.
عيوانه)ا() ( السيد املرابط محلد)
الطابق الثاني)) (22 تجزئة رابحة رقم)

22222)الدرو3))املغرب.
هللا) عبد  ا6وب  ا6ت  السيد 
 24 اندلس الرحلة م س) عيوانه)ا()
 21 اوال  احلد) (12 شقة) (21 علار3)
الدار) (27223 اليواصر) بوعز3   ار 

البيضاء)املغرب.
حي) السيد ا6ت بلعربي عيوانه)ا()
تحياوت) (42322 ( تحياوت) تحياوت 

الحوز املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عيوانه)ا() السيد3 بنباصر فدوى)
 22212   29 رقم) (22 زنقة) حي الهياء)

الدار البيضاء)املغرب
عيوانه)ا() ( السيد املرابط محلد)
الطابق الثاني)) (22 تجزئة رابحة رقم)

22222)الدرو3))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827284.
313I

hana compta  maroc

MAZAGAN INFO- TECH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

hana(compta  maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue(mohamed(v(el(jadida(el
jadida، 24000، el(jadida(maroc
MAZAGAN(INFO- TECH شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  شارع 
محلد السا س إقامة 6اسر 2 
الشقة 43  الجد6د3  24222 

الجد6د3  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14877

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2222 22) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 MAZAGAN الوحيد) الشريك  ذات 
رأسلالها) مبلغ  ( (INFO- TECH
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
السا س) محلد  شارع  ( اإلآتلاعي)
الجد6د3)) ( (43 الشقة) (2 إقامة 6اسر)
(: املغرب نتيجة ل) ( الجد6د3) (24222

نيجة عدم بلوغ الهدف).
شارع)) ( ب) التصفية  مقر  حد   و 
محلد السا س إقامة 6اسر)2)الشقة)
الجد6د3)) (24222 ( الجد6د3) ( (43

املغرب.)
و عين:

و) كرواض  ( عائشة) السيد)3()

 1 بلوك) القد6م  السوق  عيوانه)ا()
جريبكة) (25222 ( َزنقة سيياء) (1 رقم)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالجد6د3) االبتدائية 

 آيبر)2222)تحت رقم)25822.

314I

COMPTABILITE(FISCALITE(&(CONSEIL

JAYLAN TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 COMPTABILITE(FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
JAYLAN TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي االمل 
21 زنقة الشهيد الفاطمي بن ميلو  
رقم 24، طيجة - 92222 طيجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121949
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JAYLAN TRANSPORT
غرض الشركة بإ6جاز):)-)جدمات)

اليقل البري للبضائع
والدولي) الوطني  البري  اليقل  (-

للبضائع؛

اليقل) جدمات  في  الوساطة  (-

والخدمات اللوآستيكية.

املركبات) تأآير  علليات  آليع  (-

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بخدمة اليقل؛
-)آليع علليات الشحن والعبور)

عن) نيابة  أو  عنها  نيابة  والتخزين 

أطراف ثالثة؛

نقل) شركة  تلثيل  عللية  أي  (-

البضائع  اجل املغرب وجارآه؛
البري) اليقل  وسائل  تأآير  (-

للبضائع بسائق أو بدون؛

-)االستحواذ على حصة أو مصلحة)

أو) مشابه  غرض  ذي  شركة  أي  في 

مرتبط؛

في) وكاالت  أو  فروع  إحداث  (-

املغرب وفي الخارج.

املعامالت) آليع  أعم،) وبشكل 

أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصياعية 
تكون) قد  التي  العقارية  أو  امليقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بلوضوع الشركة املحد  أعاله أو بأي)

�سيء)آجر مشابه أو مرتبط.

عيوان املقر االآتلاعي):)حي االمل)
زنقة الشهيد الفاطمي بن ميلو ) (21
طيجة) (92222 (- طيجة) (،24 رقم)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد مرسق حليد)):))52)حصة)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

السيد3 مرسق جولة)):))52)حصة)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( حليد) مرسق  السيد 
زنقة الشهيد الفاطمي) (21 حي االمل)

طيجة) (92222   24 رقم) ميلو   بن 

املغرب.

عيوانه)ا() ( السيد3 مرسق جولة)
  25 رقم) (72 زنقة) الجليل  امليظر 

92222)طيجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() ( حليد) مرسق  السيد 
زنقة الشهيد الفاطمي) (21 حي االمل)

طيجة) (92222   24 رقم) ميلو   بن 

املغرب

عيوانه)ا() ( السيد3 مرسق جولة)
  25 رقم) (72 زنقة) الجليل  امليظر 

92222)طيجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

نونبر) (17 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)12133.

315I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 IMAAD RAHMOUNI
OFFSHORE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،علار3 مركز أعلال 

آليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 42222، مراكش املغرب

 IMAAD RAHMOUNI

OFFSHORE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

91 زنـقـة تـانـسـيـفـت الـسـلـاللـية  - 

42222 مـــراكـــش   املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21255

شــركــة) مـسـيـر  قرار  إثــر  عــلـى 

 IMAAD RAHMOUNI  «

بــتــاريــخ) (، ش.م.م) (« (OFFSHORE

املقر) ( تحويل) ( تم) (2229 مارس) (14
»رقم) للشركة من) الحالي  االآتلاعي 
(- ( الـسـلـاللـية) تـانـسـيـفـت  زنـقـة  (91
إلى)»رقـم) املغرب») ( ( مـــراكـــش) (42222

هـيـلـفـيـتـية حــي الــزاهــيـة) ( إقـامـة) (، (23

مــراكــش)) (42222 (- ( ٲسـفي) شــارع 

املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2229)تحت رقم)42722.
312I

AXOTEC SARL

ESSOR GC
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

ESSOR GC
151 زنقة اسامة ابن زيد طابق 

2 سيتي كوش ن ج حي املعاريف ، 
22352، الدارالبيضاء املغرب

ESSOR GC  شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 151 
زنقة اسامة ابن زيد طابق 2 سيتي 
كوش ن ج حي املعاريف - 22352 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.425913

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»922.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »1.222.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827571.
317I

AUDINEX SARLAU

 ELOGICOMNET
 MOROCCO DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و زنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

22242، الدار البيضاء املغرب
 ELOGICOMNET MOROCCO

DISTRIBUTION SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 71 شارع 

زاوية محلد الخامس وشارع أزيالل ، 
الطابق الثالث ، كازابالنكا - 22252 

 ار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.521383

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22)شتيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
الخامس) محلد  زاوية  شارع  (71«
(، الثالث) الطابق  (، أزيالل) وشارع 
البيضاء) 22252) ار  (- كازابالنكا)
 RDJ املغرب»)إلى)»حدائق كاليفورنيا)
،)مبنى)A)،)التقسيم الكولين)،)سيدي)
22272) ار) (- كازابالنكا) معروف 

البيضاء))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2221)تحت رقم)797152.
318I

MED MONEY SERVICES SARL AU

ميد موني سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد6د للشركة

 MED MONEY SERVICES SARL
AU

 HAY(RAJA(FI(ALLAH(N°151 AIN
 ITTI(NAKHIL(NORD ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ميد موني سيرفيس  شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي رآاء 
في هللا رقم 151 عين إ6طي اليخيل 
الشلالي  - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115929
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تم تعيين) 28) آيبر) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

الرو�سي))غزالن كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)152.

319I

M&M(ENTRETIEN

M&M ENTRETIEN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

M&M(ENTRETIEN
25 زنقة  6كسلو  الطابق األول 

الشقة رقم 2 بن آد6ة، 22122، 

الدار البيضاء املغرب

M&M(ENTRETIEN شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 25 زنقة 

 6كسلو  الطابق األول الشقة رقم 

2 بن آد6ة  - 22122 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

522953

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221  آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 M&M(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.ENTRETIEN

صيانة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

العربات.

زنقة) (25 (: عيوان املقر االآتلاعي)

 6كسلو  الطابق األول الشقة رقم)

22122)الدار البيضاء) 2)بن آد6ة))-)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 52.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
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 252 ( (: فضالوي) سعيد  السيد 
حصة بقيلة)25.222) رهم للحصة).
252)حصة) ( (: السيد محلد بريد)

بقيلة)25.222) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيد فضالوي عيوانه)ا()
الداجلة) حي  عاشير  ابن  زنقة  (22

22122)الدار البيضاء)املغرب.
عيوانه)ا() بريد  محلد  السيد 
122)شارع سيدي عبد الرحلان حي)
الراحة)22322)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد فضالوي عيوانه)ا()
الداجلة) حي  عاشير  ابن  زنقة  (22

22122)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)44923.
322I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE STP DRAA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلليلة اقليم الرشيد6ة 

ص.ب 112 كلليلة اقليم 
الرشيد6ة، 52252، الراشيدبة 

املغرب
STE STP DRAA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي قصر اكلي 

ملعب تيجدا  - 52322 تيجدا  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STP DRAA
أشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الهيدسة املدنية
التجار3

أشغال السقي الفالحي.
قصر) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
اكلي ملعب تيجدا )-)52322)تيجدا )

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: سفيان) تدغتي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد قدي املعطي):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() سفيان  تدغتي  السيد 
الحسن) امحلد  سيدي  ا6ت  قصر 

52252)كلليلة املغرب.
عيوانه)ا() املعطي  قدي  السيد 
تيجدا ) (52322 ملعب) اكلي  قصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() سفيان  تدغتي  السيد 
الحسن) امحلد  سيدي  ا6ت  قصر 

52252)كلليلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيد6ة)

رقم)-.
321I

GECAFISC

 IMMEUBLES  DU
MAGHREB

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تفويت حصص

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 22
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

  IMMEUBLES  DU(MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 357شارع 
محلد الخامس الطابق 1 ا/2 الدار 

البيضاء - 22322 الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.233741
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()بوشعيب الراوي)
222)حصة اآتلاعية من أصل)222 
حصة لفائد3))السيد))3()هاآر الراوي)

بتاريخ)27) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822379.
322I

GECAFISC

MULTIMATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 22
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
MULTIMATERIAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي ألبا 
آلاعة أوال  صالح  وار أوال  

سليلان محافظة اليواصر - 27222 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232325
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 13) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
بوشعيب) ()3( السيد) تفويت 
الراوي)35.222)حصة اآتلاعية من)
السيد) ( 35.222)حصة لفائد3) أصل)
13) آيبر) بتاريخ) الحسين عكي  ()3(

.2221

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827238.

323I

FIDEXIA 

SEABRIDGE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDEXIA
 Département(Juridique 300,

 Rue(Mostapha(El(Maâni, 2ème
étage(Bureau(N° 26, Centre-
 Ville, Casablanca، 20140،

CASABLANCA Maroc
SEABRIDGE شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 295 شارع 

الزرقطوني رقم 92 ، الطابق 9 - 
22122 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422297
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 12.222« أي من) »992.222) رهم»)
عن) »1.222.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822383.

324I

IB PARTNERS

FBT LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

22452، الدار البيضاء املغرب
FBT LOGISTIC



1483 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

 شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 92 زنقة 
 وبالي و.س.س3 اقامة االستقرار - 

22452 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.522525

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 نونبر) (23 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 52.222« أي من) »952.222) رهم»)
عن) »1.222.222) رهم») إلى)  رهم»)
مع  6ون) مقاصة  إآراء) ( (: طريق)
الشركة املحد 3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)44237.
325I

fidustade

AMAZONE TRANSIT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

fidustade
 rue(abou(ishak(chirazi(maarif 32

، 20000، casablanca(maroc
AMAZONE TRANSIT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 357 شارع 

محلد الخامس الطابق السابع 
شقة 14 تجزئة أ / 3  - 22452 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517243
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AMAZONE TRANSIT

عللية) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
املتعلقة) واإلنجازات  التعشير 
بعلليات اليقل واملواصالت الوطيية))

و الدولية.
 357 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
شارع محلد الخامس الطابق السابع)
شقة)14)تجزئة أ)/)3  - 22452)الدار)

البيضاء)املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 952 ( (: ( التومي) محلد  السيد 
حصة بقيلة)95.222) رهم للحصة).
بيلو�سى) شريف  نعيلة  السيد3 
5.222) رهم) بقيلة) حصة  (52 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بيلو�سى) شريف  نعيلة  السيد3 
 27 رقم) (2 إ6لو) تجزئة  عيوانه)ا()
السعا 3 أوال  عزوز اليواصر)27182 

الدارالبيضاء))املغرب).
عيوانه)ا() ( التومي) السيد محلد 
تجزئة إ6لو)2)رقم)27)السعا 3 أوال )
الدارالبيضاء)) (27182 عزوز اليواصر)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() التومي  محلد  السيد 
تجزئة إ6لو)2)رقم)27)السعا 3 أوال )
الدارالبيضاء)) (27182 عزوز اليواصر)

املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتيبر)2221)تحت رقم)794597.
322I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE D INSTALLATION
 GENERALE DES RESEAUX

« ELECTRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

إضافة تسلية تجارية أو شعار)

 SOPHORA CONSULTING
SARL AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC
 SOCIETE D INSTALLATION
 GENERALE DES RESEAUX
ELECTRIQUES » »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي:  ا6ت 
بوحيات سيدي سليلان مول 

الكيفان مكياس - - مكياس مغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53991
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تقرر) (2221 13) آيبر) في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
SIGRE

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)47.
327I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

COMPTOIR LABBYHY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc
COMPTOIR LABBYHY شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 
القدس زنقة 2 رقم45  الطابق 

السفلي سيدي البرنو�سي - 22212 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COMPTOIR LABBYHY
التسويق) (: غرض الشركة بإ6جاز)
العام لجليع العقاقير وأنواع معدات)
الصواميل) (، السباكة) (، الكهرباء) (:
موا ) ( (، الغراء) (، ( الطالء) (، والبراغي)
واأل وات) (، ( (، الصياعية) التشحيم 
(، الكهربائية) األ وات  (، اليدوية)
((، والتحكم) القياس  (، التبليط)
الصيا 6ق) ( (، الكهربائية) الحلا6ة 
واألسالك) الكابالت  (، الكهربائية)
(، املصابيح) (، والقيوات) األغلا   (،

األنابيب)،)املوا  الكاشطة...
-التجار3.).

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الطابق) ( رقم45) (2 زنقة) القدس 
 22212 (- البرنو�سي) السفلي سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد لبيهي املصطفى)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لبيهي املصطفى عيوانه)ا()
إقامة األمان م س)18)علار3)144)رقم)
17)عين السبع)22252)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لبيهي املصطفى عيوانه)ا()
إقامة األمان م س)18)علار3)144)رقم)
17)عين السبع)22252)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827281.

328I
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FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 LABORATOIRE CENTRAL
 D›ANALYSES MEDICALES

BOUSKOURA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc
 LABORATOIRE CENTRAL
 D›ANALYSES MEDICALES
BOUSKOURA شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 
لعويجة شقة 3 الطابق االول  
بوسكور3 املركز - 27182 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 LABORATOIRE CENTRAL
 D’ANALYSES MEDICALES

.BOUSKOURA
مختبر) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
أو) الكيليائية  (، الطبية) للتحاليل 

الصياعية..
اقامة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
االول)) الطابق  (3 شقة) لعويجة 
الدار) (27182 (- املركز) بوسكور3 

البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الصافي) 6اسين  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الصافي  6اسين  السيد 
1)شقة) زنقة وا  6كم علار3 ج طابق)
الدار) (22522 ( الآيروند) حي  (22

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() الصافي  6اسين  السيد 
1)شقة) زنقة وا  6كم علار3 ج طابق)
الدار) (22522 ( الآيروند) حي  (22

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827278.
329I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

TRANS BELKHEIR KOUKH
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليلان ، 14222، سيدي سليلان 

املغرب
 TRANS BELKHEIR KOUKH
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
رقم 3 اقامة الياسلين شارع يعقوب 
امليصور - 14222 القييطر3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59253
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 17) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
الكوخ) حليد  ()3( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (522
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
17) آيبر) بتاريخ) بلخيري  ميعيم 

.2221

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)72.
332I

GMGF

 STE SALON DE THE
EVASION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 
ج3 الطابق الرابع شقة رقم 12 ، 
MAROC 22522، الدار البيضاء

 STE SALON DE THE EVASION
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 33,زنقة 
عالل بن أحلد أميك بلفيد6ر 

كازابالنكا - 22322 الدار البيضاء  
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82221
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
 STE(3 شركة ذات املسؤولية املحدو
  SALON DE THE EVASION SARL
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
33,زنقة) اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان 
بلفيد6ر) أميك  أحلد  بن  عالل 
البيضاء)) الدار  (22322 (- كازابالنكا)

املغرب نتيجة ل):)توقيف النشاط.
33,زنقة) و حد  مقر التصفية ب)
بلفيد6ر) أميك  أحلد  بن  عالل 
البيضاء)) الدار  (22322 (- كازابالنكا)

املغرب.)
و عين:

السيد)3()كريم))فرياني و عيوانه)ا()
زنقة البشير اإلبراهيمي إقامة الشرف)
الدارالبيضاء) (22522 الآيروند) ج3)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

زنقة البشير اإلبراهيمي إقامة الشرف)

ج3)الآيروند

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827221.

331I

ارنك

OPTIMO NORD
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ارنك

شارع 6وسف ابن تاشفين رقم 14 

 LARACHE ،92222 ،العرائش

املغرب

OPTIMO NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 29 حي 

امليار 1 - 92222 العرائش العرائش

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OPTIMO NORD

أشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البياء.

رقم) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

العرائش) (92222  -  1 امليار) حي  (29

العرائش.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد))مزياني):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
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السيد ماآيد مزياني):))522)حصة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() مزياني  ( سعيد) السيد 
حي االمل)3)زنقة أ)3)رقم)243  22222 

وآد3 املغرب.
عيوانه)ا() مزياني  ماآيد  السيد 
 43 حي الريا�سي وآد3 الجليلة رقم)

22222)وآد3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() مزياني  ( سعيد) السيد 
حي االمل)3)زنقة أ)3)رقم)243 22222 

وآد3 املغرب
عيوانه)ا() مزياني  ماآيد  السيد 
 43 حي الريا�سي وآد3 الجليلة رقم)

22222)وآد3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 
رقم) تحت  (2222 6يا6ر) (27

.22211122222533
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العياط زينب

COSTIMAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

العياط زينب
شارع الداي ولد سيدي بابا زنقة 

 AV DAY الوالء اقامة الصفا تطوان
 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 93030، TETOUAN
املغرب

costimar شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع ولي 
العهد رقم 127  - 93152 مرتيل 

املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29243

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)28) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»شارع ولي العهد رقم)127  - 93152 

»الطابق االر�سي) إلى) مرتيل املغرب»)
املهدي) و  (1 املهدي) امل�سى  امللك  من 
(- ( بللتقى شارعي ميرامار و تطوان) (2

93152)مرتيل))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2232.
333I

BUREAU NAJAH

STE SOLAAR DES TG
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

BUREAU NAJAH
شارع األمير موالي عبد هللا رقم 17 
العيون ، 72222، العيون املغرب

STE SOLAAR DES TG  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي زنقة بن 
صليم حي الوحد3 1 رقم 22 العيون  

- 72222 العيون  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18959

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22)6يا6ر)2222)تلت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تيظيم) (- السياحية) الخدمات 
بيع) (- السياحي) والتنشيط  الرحالت 

امليتوآات التقليد6ة).
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)57.
334I

FIDUCIAIRE JABBARI

)LENDTECH( لندتك
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL(MACHRIK(II(ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA(MAROC

ليدتك )LENDTECH( شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي شارع 

بركون زنقة آعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق اا الطابق األول رقم 3 - 

22522 الدار البيضاء  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.382727

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)28)نونبر)2221)تلت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

عبر) او  املباشر  البيع  و  الشراء)

االنترنيت الي ميتج غير غدائي.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)825343.

335I

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

MED OTMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

آيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة  ، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93222، تطوان املغرب

MED OTMA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع هوتة 

البحر وا  الو تطوان تطوان 93222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 29) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MED (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.OTMA TRANS
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
تطوان) تطوان  الو  وا   البحر  هوتة 

93222)تطوان املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد عثلان ركيك):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد محلد اركيك):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عثلان ركيك عيوانه)ا()حي)
االمل وا  الو)93222)تطوان املغرب.

السيد محلد اركيك عيوانه)ا()حي)
املصلى بلد6ة وا  الو))93222)تطوان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثلان ركيك عيوانه)ا()حي)

االمل وا  الو)93222)تطوان املغرب
السيد محلد اركيك عيوانه)ا()حي)
املصلى بلد6ة وا  الو))93222)تطوان)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2242.

332I

HTA CONSEIL

SF SECURE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محلد الخامس وشارع 
ألبير األول الطابق السابع مكتب 

رقم 729 -، 22222، الدار البيضاء 
املغرب
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SF SECURE شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني طابق 11 املكتب 32 - 

22322 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SF (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SECURE
غرض الشركة بإ6جاز):)بيع و شراء)

معدات و أآهز3 األمن و املراقبة
تصد6ر واستيرا ).

59)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
 -  32 املكتب) (11 طابق) الزرقطوني 

22322)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (122 ( (: السيد علر رايس)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 4 عيوانه)ا() رايس  علر  السيد 
زنقة ابو بكر العربي املعاريف)22332  

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 4 عيوانه)ا() رايس  علر  السيد 
زنقة ابو بكر العربي املعاريف)22332  

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827295.
337I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

SALTGEM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محلد الخامس علار3 بيطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 2 ، 

35122، آرسيف املغرب
SALTGEM شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مراب 

بدوار لكطوطة الصباب - 35122 
آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SALTGEM
غرض الشركة بإ6جاز):)مقلع ملح)

-)بيع امللح بيصف الجللة.
مراب) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 35122 (- الصباب) لكطوطة  بدوار 

آرسيف املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 52.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد اعلي املهدي)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اعلي املهدي عيوانه)ا()) وار)
35122)آرسيف) لكطوطة الصباب)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعلي املهدي عيوانه)ا()) وار)
35122)آرسيف) لكطوطة الصباب)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 
 آيبر)2221)تحت رقم)1225/2022.
338I

FICASUD

NETSENN-IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 21

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
NETSENN-IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

االول رقم 431 حي الكيش االو ا6ة 
تلار3 - 12222 تلار3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
135213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NETSENN-IMMO
آليع) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
إلى) تهدف  التي  العقارية  املعامالت 
شراء)أو بيع أو تأآير أو تطوير أو تشييد)
املباني أو الفيالت أو املياطق السكيية)

أو املجلعات السياحية)؛

التجارية) األنشطة  آليع  (-

والعقارية.

-)آليع علليات التطوير العقاري.

-)تشييد وتركيب آليع املباني)؛

امليتجات) آليع  وبيع  شراء) (-

األنشطة) في  تدجل  التي  واملوا  

املذكور3 أعاله)؛

بأي وسيلة) (، الشركة) مشاركة  (-
تكون) قد  التي  العلليات  آليع  في 

مرتبطة بلوضوعها عن طريق إنشاء)

أو) املساهلة  أو  آد6د3  شركات 
األسهم أو حقوق) االكتتاب أو شراء)

الشركة أو االندماج أو غير ذلك من)

اإلنشاء)،)حياز3)،)تأآير تأآير)-)إ ار3)

أجذ أو حياز3) ؛) أي علل أو مؤسسة)

العلليات) آليع  نقل  أو  تشغيل  أو 

بهذه) املتعلقة  االجتراع  وبراءات 

األنشطة.

-)إنشاء)األعلال التجارية وإ ارتها)

بحرية

الطابق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

حي الكيش االو ا6ة) (431 االول رقم)

تلار3)-)12222)تلار3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: طارق) حلدون  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() طارق  حلدون  السيد 

الكيش) حي  (431 رقم) االول  الطابق 

االو ا6ة تلار3)12222)تلار3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() طارق  حلدون  السيد 

الكيش) حي  (431 رقم) االول  الطابق 

االو ا6ة تلار3)12222)تلار3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بتلار3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)22911.

339I
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fidumed(consulting

CREDENCE AUTOMOTIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

fidumed(consulting
 Bd Ziraoui RESIDENCE 194

 3eme(Étage(N13 MON(Refuge
 Bd Ziraoui RESIDENCE 194

 ،3eme(Étage(N13 MON(Refuge
Casablanca ،20020 املغرب

 CREDENCE AUTOMOTIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 
سلية إقامة شهرزا  3 الطابق 5 
رقم 22 اليخيل- الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)21) آيبر)2221)تم))تحويل))
املقر االآتلاعي الحالي للشركة من)»:)
الطابق) (3 زنقة سلية إقامة شهرزا )
(- الدار البيضاء) اليخيل-) (22 رقم) (5
إلى) املغرب») البيضاء) الدار  (22222
السبع) عين  وسلي  تيزي  شارع  (12«
الدار البيضاء)-)22222)الدار البيضاء))

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827838.
342I

FIVEXCOMAFI

 STE NEZAHA MAROC CAFÉ
–SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIVEXCOMAFI
علار3 12 الطابق االول الشقة 4 

شارع ابن جلدون ، 52222، مكياس 
املغرب

 STE(Nezaha(Maroc(Café –Sarl
au شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي محل 
تجاري في زنقه 12 رقم 41 حي 

الوحد3 - 52222 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Nezaha(Maroc(Café(–Sarl(au
بيع) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

القهو3
-).بيع املوا  الغذائية بالتقسيط

-)االستيرا  و التصد6ر.
محل) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
تجاري في زنقه)12)رقم)41)حي الوحد3)

- 52222)مكياس املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد محلد عبد الوارث):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوارث) عبد  محلد  السيد 
حي) (41 رقم) (12 زنقه) عيوانه)ا()

الوحد3)52222)مكياس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الوارث) عبد  محلد  السيد 
حي) (41 رقم) (12 زنقه) عيوانه)ا()

الوحد3)52222)مكياس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)112.
341I

STE FIDU-LIDOU SARL

AFRAH MABCHOR
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
AFRAH MABCHOR شركة 

التضامن
و عيوان مقرها االآتلاعي متجر رقم 
أ-3ب3 تجزئة العيبر3 22 طريق عين 

السلن زواغة  - 32222 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23793

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22) آيبر)2221)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
التضامن»)إلى)»شركة ذات املسؤولية)

املحدو 3».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)111/2022.
342I

ORCOM FIDUS CONSULTING

 ASSURANCES ZITOUNI
RACHID

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

 ASSURANCES ZITOUNI
RACHID شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي بلوك 14 
شارع انزكان الرقم 18 حي املحلدي 

اكا 6ر - 82222 اكا 6ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128234

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 غشت) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 ASSURANCES ZITOUNI

.RACHID

وكيل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

التامين في الفروع املرجصة و ملارسة)

بلهية) مرتبطة  تعتبر  التي  االنشطة 

وسيط التامين.

 14 عيوان املقر االآتلاعي):)بلوك)

حي املحلدي) (18 شارع انزكان الرقم)

اكا 6ر)-)82222)اكا 6ر املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 155.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد زيتوني):)1552)بقيلة)

122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() زيتوني  رشيد  السيد 

اكا 6ر) املحلدي  حي  (2249 الرقم)

82222)اكا 6ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() زيتوني  رشيد  السيد 

اكا 6ر) املحلدي  حي  (2249 الرقم)

82222)اكا 6ر املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)52249.

343I
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ائتلانية املسار استشار3

DROGUERIE BOUHOU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية املسار استشار3

تجزئة اال ز هار 1 اقامة بني ازناسن 

علار3 ب شقة رقم 7 الطابق الثاني 

مراكش مراكش، 42222، مراكش 

املغرب

DROGUERIE BOUHOU شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اوال  

آالل اوال  حسون الو ان مراكش 

مراكش 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DROGUERIE BOUHOU

بيع موا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)

البياء)و موا   روكري بالتقصيط.

عيوان املقر االآتلاعي):) وار اوال )

مراكش) الو ان  اوال  حسون  آالل 

مراكش)42222)مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ابراهيم) ا بهو  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ابراهيم  ا بهو  السيد 
 وار اوال  آالل اوال  حسون الو ان)

مراكش)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ابراهيم  ا بهو  السيد 
 وار اوال  آالل اوال  حسون الو ان)

مراكش)42222)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131191.
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’Entreprise assisstance *ENTASS*

PREPROPRE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،
60000، oujda(maroc

PREPROPRE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 7 زنقة 

فيالج نكا ي - 22222 وآد3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32235

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 29)شتيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (PREPROPRE
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
(- نكا ي) فيالج  زنقة  (7 اإلآتلاعي)
(: ل) نتيجة  املغرب  وآد3  (22222

مشكلة مالية.
زنقة) (7 و حد  مقر التصفية ب)
فيالج نكا ي)-)22222)وآد3 املغرب.)

و عين:
السيد)3())عبد الصا ق))مستاري)
وآد3) (22222 وآد3) عيوانه)ا() و 

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و) عاللي  ( الد6ن) نور  ( السيد)3()
وآد3) (22222 وآد3) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.

و) بطيبط  ( حسن) ( السيد)3()
وآد3) (22222 وآد3) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و) ( لحلر) ( شريفة) السيد)3()
وآد3) (22222 وآد3) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)152.

345I

FIDUCIAIRE ZBIRI

CALLET  CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZBIRI
 AVENUE ZERKTOUNI 32/35
 APT(N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CALLET  CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
 N°35 وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 TARGA(STOUKYA  - 40000

مراكش املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28413

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
 2221 6وليوز) (19 في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 
مبلغ) ( ( (CALLET  CONSULTING
وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)
 N°35( TARGA اإلآتلاعي) مقرها 
STOUKYA  - 42222)مراكش املغرب))

نتيجة ل):)توقف النشاط).
 N°35 ب) التصفية  مقر  حد   و 
 TARGA STOUKYA  - 42222

مراكش املغرب).)

و عين:

 ADRIEN   CALLET السيد)3()

 N°( 35( TARGA عيوانه)ا() و 

STOUKYA  42222)مراكش))املغرب))

كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

شتيبر) (28 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)9999.

342I

مكتب املحاسبة

YATNAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 22222، الياظور 

املغرب

YATNAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي املسير3 

العروي - 22552 الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.YATNAD TRANS

(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
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عيوان املقر االآتلاعي):)حي املسير3)
العروي)-)22552)الياظور املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد توركان احلد):))522)حصة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: 6وسف) توركان  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد توركان احلد):)522)بقيلة)
122) رهم.

 522 (: 6وسف) توركان  السيد 
بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() احلد  توركان  السيد 
بوعرك) (123 بلوك) مسعو   سكتور 

22222)الياظور املغرب.
السيد توركان 6وسف عيوانه)ا()

فرنسا)22222)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() احلد  توركان  السيد 
بوعرك) (123 بلوك) مسعو   سكتور 

22222)الياظور املغرب
عيوانه)ا() احلد  توركان  السيد 

فرنسا)22222)فرنسا فرنسا
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)4574.
347I

A2CONSEILS

 LASRY LOGISTICS
INTERNATIONAL LLI

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

A2CONSEILS
 Rue(Al(Farabi, Résidence(Al

 Farabi,4° Etage, N° 14 Tanger،
90000، TANGER(MAROC

 LASRY LOGISTICS
INTERNATIONAL LLI شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 32 شارع 
الجيش امللكي الطابق 13 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LASRY(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
 LOGISTICS INTERNATIONAL

.LLI
وكيل) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
الشحن)-)وكيل الشحن عن طريق البر)

أو املاء)أو الجو.
املركبات) وتأآير  البضائع  نقل  (-
تجليع) (، عام) بشكل  ؛) الصياعية)

آليع البضائع وتفكيكها وعبورها..
32)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
 22222  -  13 الجيش امللكي الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:
  LASRY( MAROC( : الشركة)
122) رهم) بقيلة) حصة  (12.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 LASRY MAROC الشركة)
امللكي) الجيش  شارع  (32 عيوانه)ا()
الدارالبيضاء) (22222  13 الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الصفريوي) سليم  ميجي  السيد 
زنقة سالم الشرقاوي) (44 عيوانه)ا()

 22222 ( املستشفيات) حي 

الدارالبيضاء)املغرب

برنو) برنار   ماري  نيكوال  السيد 

عيوانه)ا()8)زنقة ليو  ليبس)75712  

75222)باريس فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)825872.

348I

MULTI ASSISTANCE SARL

CENTRE ECOLOG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE(N°31 ،

90020، TANGER(MAROC

CENTRE ECOLOG SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

تطوان كلم 8 البحراويين - 92222 

طيجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54429

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2218)تلت) 12)من 6وليوز) املؤرخ في)

املصا قة على):

بوشحطة عبد) ()3( تفويت السيد)

من) اآتلاعية  حصة  (522 املجيد)

()3( السيد) ( 522)حصة لفائد3) أصل)

من) (12 اكتاو العلراني فوزية بتاريخ)

6وليوز)2218.

بوشحطة رضا) ()3( تفويت السيد)

522)حصة اآتلاعية من أصل)522 

بوشحطة) ()3( السيد) ( حصة لفائد3)

وليد بتاريخ)12)من 6وليوز)2218.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

من) (22 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

غشت)2218)تحت رقم)5271.

349I

FIDUCIAIRE ZBIRI

 PEGAMUN
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

FIDUCIAIRE ZBIRI
 AVENUE ZERKTOUNI 32/35
 APT(N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
  PEGAMUN CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
 LOT. وعيوان مقرها االآتلاعي

 SOCOMA 1-IMM.10825 N°7  -
42222 مراكش  املغرب .

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

72473
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تغيير) (2221 نونبر) (11 املؤرخ في)
 PEGAMUN« من) الشركة  تسلية 
 LIGNE« إلى) (« (CONSTRUCTION

. »COUPOLE  INDUSTRIE
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)13728.

352I

مكتب املحاسبة

NABIMEX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 22222، الياظور 

املغرب
NABIMEX شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي 

بوطيب شارع ب رقم 22 - 22232 
الياظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4725
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (22 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (NABIMEX
 12.222 رأسلالها) مبلغ  املحدو 3 
اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
 22232  -  22 بوطيب شارع ب رقم)
ليقص) نتيجة  املغرب  الياظور 

املداجيل.
و عين:

السيد)3()محلد))نباش و عيوانه)ا()
حي بوطيب شارع ب رقم)22 22232 
الياظور املغرب كلصفي))3()للشركة.
و) 6اسين  ( نباش) السيد)3()
حي بوطيب شارع ب رقم) عيوانه)ا()
22 22232)الياظور املغرب كلصفي)

)3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)22)6يا6ر)2222)وفي حي بوطيب)
الياظور) (22232  -  22 شارع ب رقم)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)4725.
351I

excofi

OUGRIRANE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 علار3 لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
OUGRIRANE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
القرويين تجزئة أ رقم العلار3 232 

الطابق الثاني  - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OUGRIRANE
مدرسة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

لدروس الدعم والتقوية.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 232 القرويين تجزئة أ رقم العلار3)
الطابق الثاني))-)32222)فاس املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( أكريران) علر  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() ( أكريران) علر  السيد 
السالم) حي  (428 رقم) بلوك  ال 

54222)جييفر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( أكريران) علر  السيد 
السالم) حي  (428 رقم) بلوك  ال 

54222)جييفر3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
12) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)5599.
352I

VISION VASTE CONSULTING

VIP MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
VIP MEDIA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 
لؤلؤ3 مكاتب شارع طانطان الطابق 

9 رقم 44 44أ - 92222 طيجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91225
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 نونبر) (32 في) املؤرخ 

املصا قة على):
شكور) صابر  ()3( السيد) تفويت 
522)حصة اآتلاعية من أصل)522 
فاطلة) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

بوعسرية بتاريخ)32)نونبر)2221.
بقالي) كلال  ()3( السيد) تفويت 
522)حصة اآتلاعية من أصل)522 
فاطلة) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

بوعسرية بتاريخ)32)نونبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
14) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)248931.
353I

International(Juris(Consulting

 Caishen Company Holding
Offshore

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير آد6د للشركة

International(Juris(Consulting
 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
 Caishen(Company(Holding
Offshore  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 183 شارع 
ولي العهد، محل رقم 25 - 92222 

طيجة  املللكة املغربية.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82587

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تم تعيين) 27) آيبر) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 
كلسير) ( (Schmidt-Korry Bouchra

آجر

تبعا إلقالة مسير.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)184.

354I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 TANWIR AUDIT ET
CONSEIL

إعالن متعد  القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
 TANWIR AUDIT ET CONSEIL
»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: الطابق 

االول رقم 2 علار3 25 تجزئة 
الزيتون تيكوين اكا 6ر - - اكا 6ر 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32283

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)19)نونبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) 6يص  الذي  (:21 رقم) قرار 
ما6لي:)نقل املقر الرئي�سي للشركة من)
الطابق) في  العيوان السابق املوآو  
علار3 الداجلة م س) (5 الثالث رقم)
221)شارع الحسن االول حي الداجلة)
اكا 6ر الى املقر الجد6د الدي 6تلوقع)
 25 علار3) (2 رقم) االول  الطابق  في 

تجزئة الزيتون تيكوين اكا 6ر
على) 6يص  الذي  (:22 رقم) قرار 
552)حصة اآتلاعية) تفويت) ما6لي:)
من طرف السيد3 بن مبارك فاظية)

الى فائد3 شركة ليد6ل انفيست
على) 6يص  الذي  (:23 رقم) قرار 

ما6لي:)تلد6د نشاط الشركة
على) 6يص  الذي  (:24 رقم) قرار 
ما6لي:)استقالة املسير السابق السيد)
ميصبه) من  العزيز  عبد  اوسوس 
وتعيين السيد اوسوس موالي ا ريس)

مسيرا آد6دا للشركة).
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على) 6يص  الذي  (:25 رقم) قرار 

اوسوس) السيد  اعتلا   تم  ما6لي:)

الوحيد) الشخص  ا ريس  موالي 

الدي 6لكن التوقيع في مختلف وثائق)

الشركة

على) 6يص  الذي  (:22 رقم) قرار 

االسا�سي) اليظام  تحيين  ما6لي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:24 رقم) بيد 

ما6لي:)نقل املقر الرئي�سي للشركة من)

الطابق) في  العيوان السابق املوآو  

علار3 الداجلة م س) (5 الثالث رقم)

221)شارع الحسن االول حي الداجلة)

اكا 6ر الى املقر الجد6د الدي 6تلوقع)

 25 علار3) (2 رقم) االول  الطابق  في 

تجزئة الزيتون تيكوين اكا 6ر

على) 6يص  الذي  (:13 رقم) بيد 

552)حصة اآتلاعية) تفويت) ما6لي:)

من طرف السيد3 بن مبارك فاظية)

الى فائد3 شركة ليد6ل انفيست

على) 6يص  الذي  (:22 رقم) بيد 

ما6لي:)استقالة املسير السابق السيد)

ميصبه) من  العزيز  عبد  اوسوس 

وتعيين السيد اوسوس موالي ا ريس)

مسيرا آد6دا للشركة)

على) 6يص  الذي  (:22 رقم) بيد 

ما6لي:)تلد6د نشاط الشركة

على) 6يص  الذي  (:14 رقم) بيد 

اوسوس) السيد  اعتلا   تم  ما6لي:)

الوحيد) الشخص  ا ريس  موالي 

الدي 6لكن التوقيع في مختلف وثائق)

الشركة

بيد رقم)23:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين اليظام االسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

17) آيبر) بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2221)تحت رقم)127753.

355I

شركة الحسيلة لالستشارات ش.م.م

EXTRA DECO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيلة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
extra deco شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 145 

شارع 13 امزورن  الحسيلة 32222 
الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 غشت) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 extra (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.deco
الطباعة) ( (: غرض الشركة بإ6جاز)

على املعا ن
مقاول الد6كور

تاآر..
 145 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 32222 )الحسيلة) 13)امزورن) شارع)

الحسيلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)2221)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 extra( deco( :( ( 1.000 الشركة)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
لشركة)extra(deco(:(1000)بقيلة)

122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() (extra deco الشركة)
 32222 ( امزورن) (13 شارع) (145

الحسيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان بولقجار عيوانه)ا())
 22253 ( ( بيطيب  ريوش) الهام  حي 

 ريوش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

غشت)2221)تحت رقم)811.
352I

سوآيستيو ليكسوس

 AMRANI DEVELOPEMENT
TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

سوآيستيو ليكسوس
زنقة احلد امليصور الدهبي رقم11 ، 

92222، العرائش املغرب
 AMRANI DEVELOPEMENT

TRADING شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
املغرب الجد6د 523-1 الغد6ر3 

العرائش - 92222 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5381
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2222 غشت) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 AMRANI DEVELOPEMENT

.TRADING
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
البطائع وطييا و  وليا لحساب الغير)

استرا  و تصد6ر.

تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الغد6ر3) (523-1 الجد6د) املغرب 

العرائش)-)92222)العرائش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسامة العلراني عيوانه)ا()
العرائش) (5-1 تجزئة املغرب الجد6د)

92222))العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة العلراني عيوانه)ا()
العرائش) (5-1 تجزئة املغرب الجد6د)

92222))العرائش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

غشت)2222)تحت رقم)764/2020.

357I

FACE FIDUCIAIRE

 EXTRA MULTI
RESSOURCES

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

527397 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EXTRA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. MULTI RESSOURCES
ارشا  في) (: غرض الشركة بإ6جاز)

التوظيف.
عيوان املقر االآتلاعي):)221)شارع)
مصطفي املعاني ط)2)ش)9 - 22132 

الدارالبيضاء)املغرب.
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أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد هشام املصبحي)
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام املصبحي عيوانه)ا()
 81 رقم) الساقية الحلراء) (5 آليلة)
الدارالبيضاء) (22222 ق ج البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام املصبحي عيوانه)ا()
 81 رقم) الساقية الحلراء) (5 آليلة)
الدارالبيضاء) (22222 ق ج البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)-.
358I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

 DETROIT دتروا اوتو تولري
AUTO TOLERIE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,52
90000، Tanger(Maroc

 DETROIT AUTO تروا اوتو تولري 
TOLERIE شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

24,زنقة 12 حي فلورنسيا بن  6بان 
طيجة - 92222 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123321

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 
باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
:) تروا) بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)
 DETROIT AUTO تولري) اوتو 

.TOLERIE
صيانة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
السيارات) هياكل  وصباغة  ،اصالح 

والشاحيات).
رقم) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
حي فلورنسيا بن  6بان) (12 24,زنقة)

طيجة)-)92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد علي ميليية):))1.222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() ميليية  علي  السيد 
طيجة) (19 رقم) (12 حي الجد6د زنقة)

92222)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ميليية  علي  السيد 
طيجة) (19 رقم) (12 حي الجد6د زنقة)

92222)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)247.
359I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BLUE START BUSINESS
إعالن متعد  القرارات

BLUE START BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 ذات 

الشريك الوحيد»
تاغولة 8 آلاعة تسلطانت  وار بن 

كاوي - - مراكش  
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72295

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

21)أبريل2221)قام السيد) املؤرخ في)

بتفويت) ماري  فرانسوا  بيير  كا6ل 

في) حصصه  مجلوع  من  حصة  (92

الشركة على الشكل التالي:

حصة لفائد3 السيد كا6ل) (45  -  

انطوان كونستنتين)

لفائد3 االنسة كا6ل فلونتين) (-45
ماري

)تم تغيير الشكل القانوني للشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

املحدو 3

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

شتيبر) (17 بتاريخ) بلراكش  التجارية 

2221)تحت رقم)127222.

322I

مكتب املحاسبة

NABIMEX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

مكتب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 22222، الياظور 

املغرب

NABIMEX شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي اوال  

بوطيب شارع ب 22  - 22232 

الياظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12247

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

 12.222 مبلغ رأسلالها) ( (NABIMEX

اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 

 22232 -  22 اوال  بوطيب شارع ب)

نقص) (: ل) نتيجة  املغرب  الياظور 

املداجيل.

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 22232 -  22 اوال  بوطيب شارع ب)

الياظور املغرب.)

و عين:

السيد)3()محلد))نباش و عيوانه)ا()

حي بوطيب شارع ب رقم)22 22232 

الياظور املغرب كلصفي))3()للشركة.

و) نباش  ( 6اسين) السيد)3()

حي بوطيب شارع ب رقم) عيوانه)ا()

22 22232)الياظور املغرب كلصفي)

)3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)32)6يا6ر)

2222)تحت رقم)4724.

321I

FACE FIDUCIAIRE

CARRIERE PLUS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

229 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 2 ، 22132، الدار 

البيضاء املغرب

CARRIERE PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 221 

شارع مصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 

22132 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CARRIERE PLUS
إرشا  في) (: غرض الشركة بإ6جاز)

التوظيف.
 221 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 -   9 2)ش) شارع مصطفي املعاني ط)

22132)الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد هشام املصبحي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام املصبحي عيوانه)ا()
 81 رقم) الساقية الحلراء) (5 آليلة)
الدارالبيضاء) (22222 ق ج البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام املصبحي عيوانه)ا()
 81 رقم) الساقية الحلراء) (5 آليلة)
الدارالبيضاء) (22222 ق ج البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)-.
322I

LUXURY HUNTERS

LUXURY HUNTERS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

LUXURY HUNTERS
 Casa(Twin(Tower(Centre 2 Twin
 Center ,Angle(Bd(Zerktouni(et(Al
Massira, ، 20370، الدار البيضاء 

املغرب
LUXURY HUNTERS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 
التصفية(

 Casa وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 Twin(Tower(Centre 2 Twin

 Center, Angle(Bd(Zerktouni(et

 Al(Massira, Casablanca - 20370
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.511277
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (24 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (LUXURY HUNTERS
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
 Casa Twin Tower(مقرها اإلآتلاعي
 Centre( 2( Twin( Center,( Angle
 Bd( Zerktouni( et( Al( Massira,
Casablanca(-(20370)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)امليافسة.
 Casa ب) التصفية  مقر  حد   و 
 Twin Tower Centre 2 Twin
 Center,( Angle( Bd( Zerktouni( et
 Al(Massira,(Casablanca(-(20370

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

قدميري) ( رضا) مجلد  السيد)3()
انزران) بئر  شارغ  (154 عيوانه)ا() و 
البيضاء) الدار  (22322 ( املعاريف)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)823222.
323I

AUFIDEX CONSEILS

VESTO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA
 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

VESTO  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

سيدي محلد اوفارس تحياوت 

الحوز مراكش - 42322 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.VESTO

صياعة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

املالبس)-التجار3 في املالبس الجاهز3)

بالتقسيط)-)االستيرا  و التصد6ر).

:) وار) االآتلاعي) املقر  عيوان 
سيدي محلد اوفارس تحياوت الحوز)

مراكش)-)42322)مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد ا6ت عبد اليبي حلز3):))122 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حلز3)) اليبي  عبد  ا6ت  السيد 

اغواطيم) الزريبة  عيوانه)ا() وار 

 42322 مراكش) الحوز  تحياوت 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حلز3)) اليبي  عبد  ا6ت  السيد 

اغواطيم) الزريبة  عيوانه)ا() وار 

 42322 مراكش) الحوز  تحياوت 

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131222.

324I

excofi

DAMESK
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

excofi
الشق 3 علار3 لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
DAMESK شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي املحل 

رقم 13 اوال  محلد  وار السجع - 
32122 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32277
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 

املصا قة على):
مسكين 6ونس)) ()3( تفويت السيد)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (522
1.222)حصة لفائد3))السيد))3()ميير)

 امي بتاريخ)22)أكتوبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
13) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)5242.

325I

FINGEST CONSEIL SARL

 LA TERASSE DE
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصياعي تجزئة املساررقم 

1329 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

 LA TERASSE DE MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي : اقامة 
باب  كالة بلوك 1 محل رقم 3 شارع 

األمير موالي عبد هللا مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43277
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 27) آيبر) املؤرخ في)
 LA TERASSE DE MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
رأسلالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعيوان  12.222) رهم 
 1 اإلآتلاعي اقامة باب  كالة بلوك)
شارع األمير موالي عبد) (3 محل رقم)
هللا مراكش)-)42222)مراكش املغرب)

نتيجة الغالق نهائي للشركة.
و عين:

و) شكيب  ( محلد) السيد)3()
علار3) نخلة  اكيدر  اقامة  عيوانه)ا()
 42222  12 رقم) شقة  (112 رقم)
مراكش املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
اقامة) وفي  (2221 27) آيبر) بتاريخ)
 3 رقم) محل  (1 بلوك) باب  كالة 
شارع األمير موالي عبد هللا مراكش)-)

42222)مراكش املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131427.
322I

FINGEST CONSEIL SARL

AIT KADDOUR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصياعي تجزئة املساررقم 

1329 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

AIT KADDOUR TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
8 رقم 133 حرف ن تليصورت 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

84315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2217 غشت) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AIT (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KADDOUR TRAVAUX
مقاول) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

أعلال البياء)املختلفة)

 8 تجزئة) (: عيوان املقر االآتلاعي)
رقم)133)حرف ن تليصورت مراكش)

- 42222)مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السالم) عبد  قدور  ا6ت  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (522 ( (:

للحصة.

السيد ا6ت قدور مصطفى):))522 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  قدور  ا6ت  السيد 

تاكوتات) اسكجور  وار  عيوانه)ا()

مراكش).)مراكش املغرب.

مصطفى) قدور  ا6ت  السيد 

الصفا) واكلار  ا6ت  عيوانه)ا() وار 

شتوكة ا6ت باها) (. شتوكة ا6ت باها)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  قدور  ا6ت  السيد 

تاكوتات) اسكجور  وار  عيوانه)ا()

مراكش).)مراكش مراكش

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

18)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2217)تحت رقم)92982.

327I

FINGEST CONSEIL SARL

 ARCHITECTURE
 ET CONCEPTION

IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصياعي تجزئة املساررقم 

1329 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

 ARCHITECTURE ET
 CONCEPTION IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 
الشعبة الفوقانية رقم 275 سيدي 
6وسف بن علي مراكش - . مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 32) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة) الشركة  تسلية 
بلختصر) اإلقتضاء) عيد 
 ARCHITECTURE ET (: تسليتها)

.CONCEPTION IMMOBILIER
غرض الشركة بإ6جاز):)-االستثلار)

العقاري
-مقاول أعلال البياء)املختلفة

-بيع و شراء)موا  البياء.
:) وار) االآتلاعي) املقر  عيوان 
سيدي) (275 الشعبة الفوقانية رقم)
مراكش) (. (- 6وسف بن علي مراكش)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حا6د3) 6وسف  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() حا6د3  6وسف  السيد 

الطابق) (2 علار3) شريفية  حدائق 
(. مراكش) املحاميد  بىعكاز  (3 رقم) (1

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() حا6د3  6وسف  السيد 

الطابق) (2 علار3) شريفية  حدائق 
(. مراكش) املحاميد  بىعكاز  (3 رقم) (1

مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131534.

328I

BELGAZI ALI

TOUIRSA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وفا3 شريك

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 12 طيجة، 

92222، طيجة املغرب

TOUIRSA  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

قا ي عيا  و مييوليا اقامة سوفيان 

2طبق رقم 12 - 92222 طيجة 

املغرب.

وفا3 شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5181

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 17) آيبر) في) املؤرخ 

اإلعالم بوفا3 الشريك))محلد بولييد))

على) حصصه  توزيع  و  طرآومان 

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)22 
ً
الورثة تبعا

 آيبر)2221)بالشكل األتي):
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آانت اءالن طرآومان)) السيد)3()
،))281)حصة).

 93 ( (، ( اء6ا  طرآومان) السيد)3()
حصة).

السيد)3()هو ى طرآومان))،))93 
حصة).

 93 ( (، ( بيلبارك) نرمن  السيد)3()
حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249752.
329I

sofoget

BOULANGERIE SORAYA
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
BOULANGERIE SORAYA

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
السيد)3()) أعطى  (2221 نونبر) (23
امال معاني) اعبو وا  و  معاني رشيد 
()3( الحامل) امال  اعبو وا  و  رشيد 
C170846/ ( ( للبطاقة الوطيية رقم)
بالسجل) املسجل  (BE442232
باملحكلة) (60392/60394 التجاري)
التسيير) حق  بالقييطر3  االبتدائية 
ب)) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
شارع احلد شوقي) (9 القييطر3 رقم)
  14222  -  2 علار3 مونية محل رقم)
ابورك)) ( للسيد)3() املغرب  القييطر3 
للبطاقة) ()3( الحامل) العسري 
الوطيية رقم)))A224599))ملد3)1)سية)
تبتدئ من)23)نونبر)2221)و تنتهي في)
مبلغ شهري) مقابل  (2222 نونبر) (23

7.222)) رهم.
372I

CGID

NODMA Horizon SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CGID
 67RUE(AZIZ(BELLAL 2EME
 ETG(N°3 MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 NODMA Horizon SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 27 

 RUE(AZIZ(BELLAL 2 EME(ETG

 N° 3 MAARIF(CASABLANCA

 CASABLANCA 20100

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39887

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NODMA Horizon SARL AU

(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

 INSTALLATION RESEAU

 INFORMATIQUE, ACHAT ET

 VENTE DE TOUT MATERIELS

 ET FOURNITURES GENIE

.INFORMATIQUE

 27 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 RUE AZIZ BELLAL 2 EME ETG

 N°( 3( MAARIF( CASABLANCA

 CASABLANCA 22122

.CASABLANCA MAROC

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)2221)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 NAHED( SOUFIANE( : السيد)

1222)بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 NAHED SOUFIANE السيد)

 HAY NASSIM RES ( عيوانه)ا()

 MOUNA IMM 211 APPT 27

.22122 CASABLANCA MAROC

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 NAHED SOUFIANE السيد)

 HAY NASSIM RES عيوانه)ا()

 MOUNA IMM 211 APPT 27

22122 CASABLANCA MAROC

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2221)تحت رقم)5222929.

371I

fidmanar

36CHANDELLES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fidmanar

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

علار3 املهيدز رقم   شقة رقم 7 

الطابق التاني مراكش ، 42222، 

marrakech maroc

32CHANDELLES  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : قبيلة 

الرحامية الجيوبية فار ي علالة 

سيبع - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.34337

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 

)شركة ذات) (32CHANDELLES حل)

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي قبيلة)

علالة) فار ي  الجيوبية  الرحامية 

سيبع)-)42222)مراكش املغرب نتيجة)

لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

آاك) برنار   ( ( بيلون) السيد)3()

الرحامية) قبيلة  عيوانه)ا() و  أندريه 

الجيوبية فار ي علالة سيبع)42222 

مراكش املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

قبيلة) وفي  (2221 22) آيبر) بتاريخ)

علالة) فار ي  الجيوبية  الرحامية 

سيبع)-)42222)مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131535.

372I

Ste(biltima(business

STE BILTIMA BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

Ste(biltima(business

 Lotissement ezzahrae n372

 bis(khenifra ، 54000، Khenifra

Maroc

Ste(biltima(business  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي تجزئة 

الزهراء رقم 372 مكرر جييفر3  - 

54222 جييفر3  املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3299

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)23)6يا6ر)2222)تلت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

اإلسترا  والتصد6ر).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بخييفر3)

2222)تحت رقم)9.

373I
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CADES SARL

مييا ويب

MENA WEB  
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
مييا ويب  MENA WEB شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 42 

شارع الزرقطوني طابق 2 رقم 2 
الدارالبيضاء 22242 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525129
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
مييا) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MENA WEB((ويب
غرض الشركة بإ6جاز):)تاآر.

 42 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 2 رقم) (2 طابق) الزرقطوني  شارع 
الدارالبيضاء) (22242 الدارالبيضاء)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 MENA الشركة)
 INTERNATIONAL( LLC( :( ( 700

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 322 ( (: ازار) عبدالصلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 MENA الشركة)
عيوانه)ا() (INTERNATIONAL LLC

الوال6ات) 8) ولوفير  مد6ية  ولوفير)

املتحد3 االمريكية.

السيد عبدالصلد ازار عيوانه)ا()
العياني زنقة)32)رقم)15)حي محلدي)

22222)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالصلد ازار عيوانه)ا()
العياني زنقة)32)رقم)15)حي محلدي)

22222)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)-.

374I

fidomek

SOCIETE KAIDA MEK
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

SOCIETE KAIDA MEK شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 22 

تجزئة امليتزه توسيع 3 قطاع مجاط  

- 52222 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE KAIDA MEK

ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري.

 22 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)

قطاع مجاط)) (3 تجزئة امليتزه توسيع)

- 52222)مكياس املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد بيقا6د محلد):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: احلد) حسيوي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() محلد  بيقا6د  السيد 
حي االمل زنقة الرباط  رب)4)رقم)75 

ويسالن)52222)مكياس املغرب.

السيد حسيوي احلد عيوانه)ا()

اسبانيا)52222)اسبانيا اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() محلد  بيقا6د  السيد 
حي االمل زنقة الرباط  رب)4)رقم)75 

ويسالن)52222)مكياس املغرب

تم اإل6داع القانوني ب-))بتاريخ)24 

6يا6ر)2222)تحت رقم)31.

375I

SYNERG

LES BONNES ONDES
إعالن متعد  القرارات

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

LES BONNES ONDES »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3 ذات 

الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: الدار 

البيضاء – 12، زنقة الحرية، 

الطابق الثالث - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.423225

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تم اتخاذ) (2221 نونبر) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املال) الرأس  --تخفيض  ما6لي:)
ألف) وأربعون  بخلسة  االآتلاعي 
من) لحلله  )45.222,22() رهم 
)122.222,22() رهم،) ألف) مائة 
حصة) ()1.222( ألف) على  موزعة 
اآتلاعية من فئة مائة))122() رهم)
وجلسون) جلسة  إلى  للواحد3،)
موزعة) )55.222,22() رهم،) ألف)
 (552( وجلسون) جلسلائة  على 
مائة) فئة  من  اآتلاعية  حصة 
)122,22() رهم للواحد3.))6ترآم هذا)
التخفيض بتسد6د مساهلة شريك،)
في هذه الحالة السيد حلز3 ليوبي،)
في سقف مبلغ قدره جلسة وأربعون)
بإلغاء) )45.222,22() رهم،) ألف)
حصة) ()452( وجلسون) أربعلائة 
 (122,22( مائة) فئة  من  اآتلاعية 
 رهم للواحد3 تلثل مبلغ مساهلته)
للشركة.)) اإلآتلاعي  املال  الرأس  في 
الكيدي) مهدي  السيد  أن  --معا6ية 
واملالك) الوحيد  الشريك  أصبح 
الوحيد لكامل الحصص االآتلاعية)
املكونة للرأس املال اإلآتلاعي لشركة))
» LES BONNES ONDES»)ش.م.م)،)
تبعا لتخفيض الرأس املال اإلآتلاعي)

للشركة املذكور3 أعاله.
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
--قبول استقالة السيد حلز3 ليوبي)
وميح) كلسير-شريك،) مهامه  من 
تحفظ،) و ون  النهائي  التام،) اإلبراء)
وإ ارته) تدبيره  عقو   كافة  عن 
على) --التأكيد  ( املذكور3.) بالشركة 
بالتوقيع) أن الشركة ستكون ملزمة 
الوحيد لللسير الوحيد الباقي،)في هذه)

الحالة السيد مهدي الكيدي.
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
األسا�سي) اليظام  صياغة  --اعا 3 
لليظام) االمتثال  قصد  للشركة 
األسا�سي لشركة محدو 3 املسؤولية)
أن) على  والتأكيد  وحيد،) بشريك 
هذا التحرير الجد6د ال 6ؤ ي إلنشاء)

شخص معيوي آد6د.
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وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

الحصص االآتلاعية)

بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)

الرأس املال االآتلاعي

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)824212.

372I

CABINET K.BUSINESS

« WALID PÊCHE «  وليد بيش 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

CABINET K.BUSINESS

 Bureau(II(imm(elysen(av

 Casablanca(hay(mouhamadi

 agadir(AGADIR، 83000،

AGADIR MarOc

  « WALID PÊCHE «  وليد بيش 

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي موالي 

رشيد الطابق 3 الشطر رقم 118 

العيون - 72222 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33179

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 29) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

إشكيك)) وليد  ()3( السيد) تفويت 

522)حصة اآتلاعية من أصل)522 

الحسين)) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

أمركو بتاريخ)29) آيبر)2221.

حسين اوبيهي) ()3( تفويت السيد)

522)حصة اآتلاعية من أصل)522 

الحسين)) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

أمركو بتاريخ)29) آيبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)31) آيبر)

2221)تحت رقم)4028/2021.

377I

SYNERG

 ISMAZINE GREEN

EXPLOITATION
إعالن متعد  القرارات

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

 ISMAZINE GREEN

EXPLOITATION  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: الدار 

البيضاء – 42 شارع الزرقطوني-  

الطابق 2 شقة 2 - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.422249

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)21)نونبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

الحبية) التصفية  و  املبكر  -الحل 

كلصفي)) تعيين  للشركة)))-)

:)السيد اسلاعيل علمي)،)من آنسية)

مغربية)،)املز ا  بتاريخ)32.12.1995 

 21 البيضاء-) الدار  (: في) الساكن  (،
 rue( Challa  21 ( زنقة شالة الهياء-)

الحامل) و  ( (El( Hana,( Casablanca

 BK ( ( لبطاقة التعريف الوطيية عد )

 212382

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 

باملقر) ( -تحد6د مقر التصفية) ما6لي:)

االآتلاعي للشركة))في))الدار البيضاء)

 2 –طابق) الزرقطوني) شارع  (42 (–

شقة)2

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) بيد 

تم اإل6داع القانوني باملحكلة) ما6لي:)

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)823422.

378I

LINKRY MOROCCO

POUSSAIN AGRO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LINKRY MOROCCO
 AV  ABDELKRIM  ELKHATTABI,

 IMM  BORJ  MENARA(II ,
 4EME(ETAGE, BUREAU  A17,

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

POUSSAIN AGRO شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة آوا  علار3 
129 شقة رقم 43 الطابق الثالث - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.POUSSAIN AGRO
إنتاج) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

حيواني.
عيوان املقر االآتلاعي):)شارع عبد)
إقامة آوا  علار3) الخطابي  الكريم 
(- الطابق الثالث) (43 شقة رقم) (129

42222)مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: أبهي) علي  ا6ت  الحسين  السيد 
1.222)حصة بقيلة)122.222) رهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

أبهي) علي  ا6ت  الحسين  السيد 
الحاج) عرصة  (45 رقم) عيوانه)ا()
الشلالي) اليخيل  أطي  عين  الطاهر 

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أبهي) علي  ا6ت  الحسين  السيد 
الحاج) عرصة  (45 رقم) عيوانه)ا()
الشلالي) اليخيل  أطي  عين  الطاهر 

42222)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131512.
379I

SYNERG

 LES JOYEUX DE LA
QUINCAILLERIE
إعالن متعد  القرارات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
 LES JOYEUX DE LA
 QUINCAILLERIE

  »شركة ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: الدار 

البيضاء – 225 شارع الزرقطوني-  
الطابق 9 شقة 92 - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.458481

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)21)نونبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
التصفية) و  املبكر  الحل  (-
كلصفي)) تعيين  الحبية للشركة)))-)
من) (، علمي) الجليل  عبد  السيد  (:
بتاريخ) املز ا   (، مغربية) آنسية 
الساكن) (، بفاس) (22.24.1958
لوري) البيضاء-اقامة  الدار  (: في)
طريق) (2 شقة) (– بارك  رج س)  ي 
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 RESIDENCE L’OREE DU ( ازمور-)
 PARC ESC C APPT 2 ROUTE
و) ( (D’AZEMOUR( ,( Casablanca
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

 B185935((( عد
على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 
باملقر) ( التصفية) تحد6د مقر  ما6لي:)
االآتلاعي للشركة))في))الدار البيضاء)
 9 225)شارع الزرقطوني-))الطابق) (–

شقة)92
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

2
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)823293.
382I

NOTAIRE

FAGUER PROMO SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

NOTAIRE
 ANGLE AVENUE JAMAL

 EDDINE AFRANI ET BD IBN
 TACHEFINE(IMM. ABDALASS
 II(ENTRE(SOL(BUREUA(N° 25،

90000، TANGER(MAROC
 FAGUER PROMO SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي البوغاز 
زنقة 24 رقم 7 - 92222 طيجة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.114279

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»822.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »922.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)29.
381I

إئتلانيات الدريوش

 Société BENAKKA
TECHNOLOGIE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

إئتلانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 282، 92222، العرائش املغرب

 Société BENAKKA
  TECHNOLOGIE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي آيان 
قريور  - 92222 العرائش  املغرب .
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4487

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
العرائش)) (92222 (- ( قريور) »آيان 
»تجزئة املغرب الجد6د) إلى) (« املغرب)
بالطابق) الواقعة  الشقة  (542 رقم)
التالت)-)92222)العرائش)))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)31.
382I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ISAYOU BUSINESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السلار3 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
 STE ISAYOU BUSINESS SARL

 AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

 HAY وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 TANTAN RUE ALLAL EL FASSI

 N° 15 BIS(ES(SEMARA - 72000

السلار3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ISAYOU BUSINESS SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العامة.

 HAY (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 TANTAN RUE ALLAL EL FASSI

 N°(15(BIS( ES( SEMARA( -( 72000

السلار3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

االسلاعيلي) ا6وب  موالي  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

االسلاعيلي) ا6وب  موالي  السيد 
رقم) (23 حي التقدم بلوك) عيوانه)ا()

24)السلار3)72222)السلار3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االسلاعيلي) ا6وب  موالي  السيد 
رقم) (23 حي التقدم بلوك) عيوانه)ا()

24)السلار3)72222)السلار3 املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالسلار3)

2222)تحت رقم)10/2022.

383I

SAGASUD

SICARDO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
SICARDO شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مد6ية 

الوفاق بلوك ج رقم 2198 - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SICARDO
استيرا ) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
وتصد6ر تجار3 عامة في آليع انواع)
مجال) في  وامليات  واالآهز3  السلع 
التغد6ة والفالحة والصياعة واملالحة)
تجاري) نشاط  كل  البضائع  نصل 

صياعي مالحي جدماتي.
مد6ية) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الوفاق بلوك ج رقم)2198 - 72222 

العيون املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بيال) الحسين  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بيال  الحسين  السيد 
 21 بدون رقم حي الوحد3) (32 زنقة)

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() بيال  الحسين  السيد 
 21 بدون رقم حي الوحد3) (32 زنقة)

72222)العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)41.
384I

STE HMIDI TITOUANI D’ELECTRO-

MENAGERS  SARL AU

شركة حميدي تيطواني 
دإليكترو ميناجير

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE HMIDI TITOUANI
 D›ELECTRO-MENAGERS  SARL

AU
 BLOC 29 HAY(QODS(ERAC(N

02 FES ، 30000، FES(Maroc
شركة حليدي تيطواني  إليكترو 

ميياآير شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي بلوك 29 
حي القدس ليراك رقم 22 فاس - 

32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23531

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 13) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
ذات الشريك الوحيد شركة حليدي)
مبلغ) ( ميياآير) تيطواني  إليكترو 

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
حي) (29 بلوك) اإلآتلاعي  مقرها 
القدس ليراك رقم)22)فاس)-)32222 
أي) غياب  (: ل) نتيجة  املغرب  فاس 

نشاط إآتلاعي.
بلوك) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- فاس) (2 حي القدس ليراك رقم) (29

32222)فاس املغرب.)
و عين:

و) حليدي  ( أحلد) السيد)3()
عيوانه)ا()فاس)32222)فاس املغرب)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)64/2022.
385I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

INTER NORD
إعالن متعد  القرارات

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,22
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
INTER NORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 
الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 87 شارع 
اف طارق بن زيا  الطابق الثاني 
بالدريسية  -   - 92222 طيجة  

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.    39197

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)22) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) 6يص  الذي  (:21 رقم) قرار 
واحد) تحويل  على  املوافقة  ما6لي:)
لكل) سهم  ()21222( ألف) وعشرين 

والسيد) الوافي  حسن  السيد  من 
عبد الغني الوافي واإلحاطة عللا بأن)
عبد) والسيد  الوافي  حسن  السيد 
آد6دان) شريكان  هلا  الوافي  الغني 

للشركة
على) 6يص  الذي  (:22 رقم) قرار 
ما6لي:)بعد نقل األسهم)،)6تغير الشكل)
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
مسؤولية محدو 3 من مساهم واحد)
)SARL AU()إلى شركة ذات مسؤولية)

(SARL((3 محدو
على) 6يص  الذي  (:23 رقم) قرار 
قبول) 6قرر  العام  الجلع  ما6لي:)
فاروق) السيد  ( من:) كل  استقالة 
مارس) (19 مواليد) (، مغربي) (، بوغو)
 BH CIN)رقم) 1972)،)حائز على رقم)
البيضاء:) الدار  في  ويعيش  (141244
فيال رقم)125)،)مأزق أبو ظبي)،)الواحة)
(، ،)مغربي) السيد عوا ي العبد ي) ؛)
رقم) حامل  (، (07/05/1973 مواليد)
مقيم بالدار) (، (Q155432 رقم) (CIN
البيضاء:)42)شارع الفورات املعارف.)
مواليد) (، مغربي) (، السيد علر بياني)
18/11/1968)،)حامل رقم)CIN)رقم)
 19 ومقيم بالدار البيضاء:) (328872
واآباتهم) من  بولو.) شارع  6ورانس 
كلد6رين للشركة)،)وميحهم على هذا)
اليحو)،)التفريغ النهائي الكامل و ون)

تحفظات إل ار3 شركاتهم حتى امن.
على) 6يص  الذي  (:24 رقم) قرار 
تعيين:) العام  الجلع  6قرر  ما6لي:)
السيد حسن الوافي)،)مغربي)،)مواليد)
 CIN حامل) (، (27/7/1984 آسفي في)
(، بطيجة) مقيم  (، (N( °( K403440
 COMP REAL PALM BLOC A 3
عبد الغني) (/ السيد) ؛) (ET 2 NO 32
الوافي)،)مغربي)،)مواليد آسفي بتاريخ)
 CIN( N( ° حامل) (، (01/01/1976
طريق) (، مقيم بطيجة) (، (K278837
 .22 فيال) أوكالبتوس  مجلع  بوبانا 
غير) لفتر3  للشركة  مد6رين  بصفتهم 
مع الحق في إلزام الشركة) (، محد 3)
بجليع األعلال والوثائق املتعلقة بها)
من جالل التوقيع الوحيد ألحدهلا.)
املهام) بقبول  الجد6د  املد6ر  6قر 
املوكلة إليه واستيفاء)آليع الشروط)

واللوائح) القانون  بلوآب  املطلوبة 
مللارسة الوظائف املذكور3

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
اليظام األسا�سي التالية:)

6يص) الذي  (:21 رقم) بيد 
املال) رأس  تحد6د  تم  ما6لي:) على 
ألف  رهم) ومائة  مليوني  بلبلغ 
مقسم) (، )2.122.222.22) رهم()
 (21.222( ألف) وعشرين  واحد  إلى 
 122.22( مائة  رهم) بقيلة  سهم 
(، بالكامل) مدفوعة  (، للسهم)  رهم()
مكتتب بها في آليع من قبل الشركاء)
6تياسب) بلا  منهم  لكل  وتخصص  (،
مع مساهلات كل منهم)،)وهي:)السيد)
عبد الغني الوافي 6صل إلى عشر3) (/
سهم) ()12522( وجلسلائة) آالف 
السيد) ؛) (12522 إلى) (1 من) مرقلة 
آالف) إلى عشر3  6صل  الوافي  حسن 
مرقلة) سهم  ()10،500( وجلسلائة)

من)10،500)إلى)21،000)؛
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249235.
382I

JIYAR JAOUAD

 EUROCAR SERVICES ET
PIECES

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

 EUROCAR SERVICES ET PIECES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مرآب رقم 
155 زنقة مراكش حي قاسمي أكليم 

بركان 23252 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8251



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1500

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EUROCAR SERVICES ET PIECES

عامل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الصفائح املعدنية وطالء)السيارات

تاآر إطارات وبطاريات وملحقات)

عامة لللركبات

وإصالحها) السيارات  تصنيع 

وصيانتها

أعلال متيوعة أو إنشاءات

تصد6رواستيرا ))

تجار3.

عيوان املقر االآتلاعي):)مرآب رقم)
زنقة مراكش حي قاسمي أكليم) (155

بركان)23252)بركان املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوعبدالوي 6اسين):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

6اسين) بوعبدالوي  السيد 
155)زنقة مراكش حي) عيوانه)ا()رقم)

قاسمي أكليم)23252)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

6اسين) بوعبدالوي  السيد 
155)زنقة مراكش حي) عيوانه)ا()رقم)

قاسمي أكليم)23252)بركان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)33/2022.

387I

مكتب املحاسبة

KARRAZ NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 22222، الياظور 

املغرب
KARRAZ NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مشروع 
الورو  قطاع 2 العلران الطابق 

االول وحد3 2-1 -  علار3 رقم 12 
العروي - 22552 الياظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 15) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KARRAZ NEGOCE
 (1 (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
.IMPORT EXPORT (2

مشروع) (: عيوان املقر االآتلاعي)
الورو  قطاع)2)العلران الطابق االول)
وحد3)1-2)-  علار3 رقم)12)العروي)-)

22552)الياظور املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد كراز محلد):))1.222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

1222)بقيلة) (: السيد كراز محلد)

122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() محلد  كراز  السيد 

اسبانيا)22222)اسبانيا اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() محلد  كراز  السيد 

اسبانيا)22222)اسبانيا اسبانيا

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)4271.

388I

COMPTAMEK

PAIXTOR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

PAIXTOR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 9 

شارع عبد الرحلان بن زيدان اسباتا 

مكياس - 52222 مكياس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 29) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PAIXTOR

غرض الشركة بإ6جاز):)تصليم و)

انشاء)املواقع االلكترونية.

 9 رقم) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
شارع عبد الرحلان بن زيدان اسباتا)

مكياس)-)52222)مكياس))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99))سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (522 ( (: ميير علا ) السيد 

بقيلة)122) رهم للحصة).
حصة) (522 ( (: السيد ميير الياس)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ميير علا  عيوانه)ا()رقم)9 
شارع عبد الرحلان بن زيدان اسباتا))

52222)مكياس املغرب.
 29 الياس عيوانه)ا() السيد ميير 
زنقة عبد الرحلان بن زيدان اسباتا))

52222)مكياس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميير علا  عيوانه)ا()رقم)9 
شارع عبد الرحلان بن زيدان اسباتا))

52222)مكياس املغرب
 29 الياس عيوانه)ا() السيد ميير 
زنقة عبد الرحلان بن زيدان اسباتا))

52222)مكياس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)117.

389I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

M
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE(MOHAMED(V(N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
M  شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زاوية زنقة 
موالي اسلاعيل و شارع العربي 
الوا ي - 22222 سطات املغرب



1501 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

. M(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
كراء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

السيارات.
زاوية) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
زنقة موالي اسلاعيل و شارع العربي)

الوا ي)-)22222)سطات املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 522.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 2.522 ( (: السيد 6وسف اعليري)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 2.522 ( (: ( الكيا) ا6لان  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد 6وسف اعليري عيوانه)ا()))
اقامة) لالعائشة  الالمير3  شارع 
 22222 28 تافراوت العلار3 ا الرقم)

سطات املغرب.
عيوانه)ا() ( الكيا) ا6لان  السيد3 
اللة) االمير3  شارع  تافراوت  اقامة 
عائشة علار3 الف الرقم)8)الطابق)4 

22222)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( الكيا) ا6لان  السيد3 
اللة) االمير3  شارع  تافراوت  اقامة 
عائشة علار3 الف الرقم)8)الطابق)4   

22222)سطات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2222)تحت رقم)1463/21.

392I

توغيدر كوسلتين

إ ل س كون سلتين   

ILS CONSULTING   
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

توغيدر كوسلتين
 BD DRISS EL HARTI CITE 842
 DJAMAA 844 BD(DRISS(AL

 HARTI(CITE(DJAMAA، 22452،
CASABLANCA املغرب

 ILS      إ ل س كون سلتين
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي -125 
علار3 أوفيس بريلا الطابق 3 الشقة 

12 زاوية زنقة مصطفى املعاني 
و زنقة 11 6يا6ر - 22222 الدار 

التيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)إ ل س)

.ILS CONSULTING((((((كون سلتين
إرشا ات) (: غرض الشركة بإ6جاز)
 CONSEILS DE ( ( ( ( التسيير)

.GESTION
 125- (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
علار3 أوفيس بريلا الطابق)3)الشقة)
12)زاوية زنقة مصطفى املعاني و زنقة)
التيضاء) الدار  (22222 (- 6يا6ر) (11

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 SEBASTIEN DANIEL السيد)
 LES عيوانه)ا() (JEAN LUIS ROY
 SABLETTES NR 133 19122

.MOHAMMEDIA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 SEBASTIEN DANIEL السيد)
 LES عيوانه)ا() (JEAN LOUIS ROY
 SABLETTES NR 133 19122

MOHAMMEDIA MAROC
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827253.
391I

MJ MANAGEMENT

شكور طرنس
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
شكور طرنس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 29 زنقة 
عامر ابن عاص الطابق 3  شقة 22 

طيجة  - 92222 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122237

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
شكور) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

طرنس.
اليقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الدولي والعالمي للبضائع.
زنقة) (29 (: عيوان املقر االآتلاعي)
 22 )شقة) (3 عامر ابن عاص الطابق)

طيجة))-)92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: رضوان) شكور  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
شكور) (: رضوان) شكور  السيد 
 122 قيلتها) حصة  (1222 رضوان)

 رهم بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() رضوان  شكور  السيد 
تجزئة البد6ل رقم)48)طيجة)92222 

طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() رضوان  شكور  السيد 
تجزئة البد6ل رقم)48)طيجة)92222 

طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (29 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)12442.

392I

شركة الحسيلة لالستشارات ش.م.م

 STE CLEAN BIO MULTI
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيلة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE CLEAN BIO MULTI

 SERVICES SARL AU
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 شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي املر�سى 
زنقة الياسلين رقم 13 الخسيلة  - 

3222 الحسيلة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 CLEAN BIO MULTI SERVICES

. SARL AU
تيظيف) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

واآهات املحالت والشقق
زراعة وصيانة الحدائق والطرق.

عيوان املقر االآتلاعي):)حي املر�سى)
(- ( الخسيلة) (13 زنقة الياسلين رقم)

3222)الحسيلة))املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 STE CLEAN BIO الشركة)
 MULTI SERVICES SARL AU
122) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
 STE CLEAN BIO الشركة)
 MULTI( SERVICES( SARL( AU( :

1222)بقيلة)122) رهم.
 STE CLEAN BIO الشركة)
 MULTI( SERVICES( SARL( AU( :

1222)بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() ( فائز) ( امين) السيد 
زنقة الياسلين حي املر�سى الحسيلة))

32222)الحسيلة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() ( فائز) ( امين) السيد 
زنقة الياسلين حي املر�سى الحسيلة))

32222)الحسيلة))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالحسيلة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)32.

393I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

LA ISLA BONITA
إعالن متعد  القرارات

 DICKSSON(BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 23
 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca(Maroc
LA ISLA BONITA »شركة  

املساهلة»
وعيوان مقرها االآتلاعي: شارع 

سلية، االقامة 82، الطابق 
4، الشقة 12، بامليي - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.949

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 15) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
املختلفة) بالتحويالت  االعتراف  (.1

لألسهم.
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
2.)انتهاء)وال6ة السيد بوقيوف سعيد)
وتعيين السيد الكبيري بوعز3 مد6را)

آد6دا.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:))
املعدل) األسا�سي  اليظام  اعتلا  

للشركة.
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
اإلآراءات) لتيفيذ  الصالحيات  (.4

الشكلية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827782.

394I

فدمك

ماري و هارموني
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

فدمك

فدمك زنقة وآد3 تجزئة الفا6ز 

حي انبعات ملر 222 ) فوق مكاتب 

سبريس ( ، 82222، أكا 6ر املغرب

ماري و هارموني شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 

الحلام اليجاح آلاعة ميرلفت 

املركز  - 85352 سيدي افني املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3433

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 نونبر) (29 املؤرخ في)

ماري و هارموني شركة ذات املسؤولية)

 122.222 رأسلالها) مبلغ  املحدو 3 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة)

ميرلفت) آلاعة  اليجاح  الحلام 

85352)سيدي افني املغرب) املركز))-)

نتيجة اللخسارات املتراكلة وآا ئحة)

كوفيد19-.

و عين:

و) بيغون  ( اندري) السيد)3()

عيوانه)ا()ميرلفت ص.ب.)97 85352 

()3( كلصفي) املغرب  افني  سيدي 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

زنقة) وفي  (2221 نونبر) (29 بتاريخ)

ميرلفت) آلاعة  اليجاح  الحلام 

املركز))-)85352)سيدي افني املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2222)تحت رقم)08/2022.

395I

جبر3))الشرق

SORELLA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

جبر3  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املد6ية شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املد6ية 
شقة رقم 3 بركان، 299، بركان 

املغرب
SORELLA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مراب 6قع 
برقم 33 شارع بني زناسن تجزئة برج 
اوللوت زكزل بركان - 23322 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8253
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SORELLA CAR
كراء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عيوان املقر االآتلاعي):)مراب 6قع)
برقم)33)شارع بني زناسن تجزئة برج)
بركان) (23322 (- اوللوت زكزل بركان)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 522.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 SORELLA(CAR(:((5.000(الشركة

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 1522 (: فواس) عائشة  السيد3 

بقيلة)122) رهم.
بقيلة) (3522 (: السيد علي فواس)

122) رهم.
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والعائلية) الشخصية  األسلاء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 عائشة فواس عيوانه)ا()
النهضة برج اوللوت) (24 بلوك   رقم)

زكزل بركان)23322)بركان املغرب.
السيد علي فواس عيوانه)ا()بلوك)
النهضة برج اوللوت زكزل) (24   رقم)

بركان)23322)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 عائشة فواس عيوانه)ا()
النهضة برج اوللوت) (24 بلوك   رقم)

زكزل بركان)23322)بركان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)39/2022.

392I

توغيدر كوسلتين

فو ي بات

FOODIPATE   
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

توغيدر كوسلتين
 BD DRISS EL HARTI CITE 842
 DJAMAA 844 BD(DRISS(AL

 HARTI(CITE(DJAMAA، 22452،
CASABLANCA املغرب

فو ي بات   FOODIPATE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي شارع 
الرياض علار3 ليزورشيدي 3 الرقم 
 BOULEVARD RIAD IMM   7
 LES(ORCHIDEES 3 NR 7 -

MOHAMMEDIA 19100 املحلد 
6ة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22575
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 أكتوبر) (24 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
بعد) ( قهو3) و  شاي  قاعة  زيا 3 

حدفها في التقليص االول.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( باملحلد6ة) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)2758.
397I

توغيدر كوسلتين

FOODIPATE   فودي بات
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

توغيدر كوسلتين
 BD DRISS EL HARTI CITE 842
 DJAMAA 844 BD(DRISS(AL

 HARTI(CITE(DJAMAA، 22452،
CASABLANCA املغرب

فو ي بات   FOODIPATE  شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 
 اري علار3 17 السقة 2 عبن السبع 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22575

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 21) آيبر) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 
فورات بدر فورات سليم كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( باملحلد6ة) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)2759.
398I

SOLUCIA EXPERTISE

 UNITED TRADE COMPANY
)UTRAC(

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجارية 6وآد)

مقرها االآتلاعي باملغرب

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
 UNITED TRADE COMPANY
UTRAC)( »شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: رقم 8 
الظلان الطابق االول شقة رقم 2 
عين الشق  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
6وآد مقرها االآتلاعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.214229
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)22)نونبر)2221)تقرر إغالق)
 UNITED TRADE تابع لشركة) فرع 
(- تسليته) ()COMPANY (UTRAC
 3 والكائن عيوانه في تجزئة الشطبي)
بني) ( (- (- ( مزانين حي االطلس) (22 رقم)

مالل املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827871.
399I

STE HMIDI TITOUANI D’ELECTRO-

MENAGERS  SARL AU

شركة حميدي تيطواني 
دإليكترو ميناجير

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 STE HMIDI TITOUANI
 D›ELECTRO-MENAGERS  SARL

AU
 BLOC 29 HAY(QODS(ERAC(N

02 FES ، 30000، FES(Maroc
شركة حليدي تيطواني  إليكترو 
ميياآير  شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : بلوك 29 
حي القدس ليراك رقم 22 فاس - 

32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.23531

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
تيطواني  إليكترو) حليدي  شركة 
مسؤولية) ذات  شركة  ( ميياآير)

محدو 3 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

حي) (29 بلوك) اإلآتلاعي  مقرها 

القدس ليراك رقم)22)فاس)-)32222 

فاس املغرب نتيجة لغياب أي نشاط)

إآتلاعي.

و عين:

و) حليدي  ( أحلد) السيد)3()

عيوانه)ا()فاس)32222)فاس املغرب)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بلوك) وفي  (2221 22) آيبر) بتاريخ)

29)حي القدس ليراك رقم)22)فاس)-)

32222)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)112/2022.

422I

MJ MANAGEMENT

طرنس اوروب أكسبر
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

طرنس اوروب أكسبر شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 29 زنقة 

عامر ابن عاص الطابق 3 رقم 22 

طيجة - 92222 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123277

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)طرنس)

اوروب أكسبر.
اليقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الدولي والعالمي للبضائع.
زنقة) (29 (: عيوان املقر االآتلاعي)
 22 رقم) (3 الطابق) ابن عاص  عامر 

طيجة)-)92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد العلني أنور):))1.222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
أنور) العلني  (: أنور) العلني  السيد 
1222)حصة قيلتها)122) رهم بقيلة)

122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد العلني أنور عيوانه)ا()
بني اورياغيل)1)زنقة)92)رقم)9)طيجة)

92222)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد العلني أنور عيوانه)ا()
بني اورياغيل)1)زنقة)92)رقم)9)طيجة)

92222)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
28) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)11422.
421I

garrigues(maroc,(sarlau

MAESTRO DRYMIX
شركة املساهلة

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Maestro Drymix شركة املساهلة

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 221 شارع 
بانوراميك  - 22152 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)32)6ونيو)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 22152 (- ( بانوراميك) شارع  (221«

»اشراق) إلى) املغرب») الدارالبيضاء)

 27 اقامة) فير  تجزئة  6اموند  سيتر 

(- ليساسفة) (8 الطابق األول املكتب)

22222)الدارالبيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)825722.

422I

AM CONSULTING

OMNIUM PERFORMANCE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 OMNIUM PERFORMANCE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االآتلاعي 22 ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول   - 22492 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

452851

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير) (2221 14) آيبر) املؤرخ في)

 OMNIUM« من) الشركة  تسلية 

 NOUTEB« إلى) («PERFORMANCE

. « CONTROLE

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827821.

423I

مكتب أمنزوي

MAISON DIETETIQUE
إعالن متعد  القرارات

مكتب أمنزوي

شارع روسيا إقامة الييل بلوك »س» 

رقم 1 ، 92212، طيجة املغرب

MAISON DIETETIQUE  »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3 ذات 

الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 5 شارع 

املقاومة الشقة 4  - 92222 طيجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.89221

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تم اتخاذ) (2221 نونبر) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تغيير نشاط الشركة)

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 

الشركة) تسلية  تغيير  ما6لي:)

الشركة) تسلية  اصبحت  حيت 

PharmaHealthCare(Institut

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) بيد 

الألبحات) هو  الشركة  نشاط  ما6لي:)

في مجال الصيدلة وتيظيم تداريب و)

ورشات علل في ميا 6ن التلريض و)

التغد6ة الصحية بيع آليع املوا  و)

املستلزمات التي لها عالقة بالتغد6ة)

الصحية و التجليل)

6يص) الذي  (:3 رقم) بيد 

هي) الشركة  تسلية  ما6لي:) على 

 PharmaHealthCare( Institut( sarl

 à(associée(unique

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

32) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)249441.

424I

FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

MEDIC-PRO-HYGIENE   AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 FIDUCIARE POLYFINANCES

CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL

 MASSIRA(IMM 63A(APPT

 07 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

   MEDIC-PRO-HYGIENE   AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي ابواب 

مراكش علار23A 3 شقة رقم 27  

املسير3 مراكش - 42222 مراكش 

املللكة املغربية.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119221

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2219 فبرا6ر) (24 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

األنشطة استيرا  وتوزيع وصيانة)

وتصد6ر األآهز3 الطبية بالتفصيل.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

نونبر) (11 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2219)تحت رقم)1343.

425I

ripartners(sarl

EL MAJDOUB FISH
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

ripartners(sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C

 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C

 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

EL MAJDOUB FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي 25 تجزئة 
صلوب حي وا  الباشا  - 42222 

اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11821

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
القا ر)) عبد  ()3( السيد) تفويت 
حصة اآتلاعية من) (522 املجدوب)
السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222 أصل)
23) آيبر) كلثوم البو الي بتاريخ) ()3(

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
28) آيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2221)تحت رقم)2272.
422I

ZERRAD CONSULTANTS

ALUMINIUM AL JANOUB
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ZERRAD CONSULTANTS
12، زنقة واشيطن الطابق السفلي 

رقم 4 ، 22222، الدار البيضاء 
MAROC

 ALUMINIUM AL JANOUB
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : معاريف 
13زنقة أحلد املجاتي اقامة املب 
الطابق األول رقم 8 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.522229

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
ALUMINIUM AL JANOUB)شركة)
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
معاريف)13زنقة أحلد املجاتي اقامة)
 22222 -  8 املب الطابق األول رقم)

لعدم) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
تحقيق الهدف االآتلاعي.

و عين:
لكييزي و) ( عبد الكبير) السيد)3()
عيوانه)ا()زنقة)922)رقم)7)حي السالم))
()3( كلصفي) املغرب  أكا 6ر  (82222

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
2221)وفي معاريف) 24) آيبر) بتاريخ)
املب) اقامة  املجاتي  أحلد  13زنقة 
الدار) (22222  -  8 الطابق األول رقم)

البيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827823.
427I

SOFICODEX

AL MAMLAKA GOLD
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 22232، الدار 
البيضاء املغرب

AL MAMLAKA GOLD شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
االول الحي الصياعي تجزئة 41 
الحلرا، عين الشق - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422357

العام) الجلع  بلقت�سى 
28) آيبر) في) املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2221
»22.922.222) رهم») قدره) بلبلغ 
إلى) »4.122.222) رهم») من) أي 
((: طريق) عن  »27.222.222) رهم»)
أرباح أو عالوات) أو  إ ماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827775.
428I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE AYACH BETAIL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
  STE AYACH BETAIL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

املستقبل زنقة ا6ت مو�سى أوعلي 
بدون رقم العيون  - 7222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. AYACH BETAIL SARL AU
استيرا ) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
والدواآن) واملاشية  الحلوب  األبقار 

وآليع حيوانات املزرعة--
الزراعة والتجار3 واستيرا  املوا )

واملوا  الزراعية.
ذلك) في  بلا  (، املحاصيل) رش  (•

بواسطة املركبات الجوية.
تشغيل أنظلة الري للزراعة.

بالسائق) الزراعية  امالت  توفير 
والعاملين.

امليتجات) وتسويق  وتعبئة  تجهيز 
الزراعية.

تربية املوا�سي والدواآن..
حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
أوعلي) مو�سى  ا6ت  زنقة  املستقبل 
العيون) (7222 (- ( بدون رقم العيون)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد محلد علي عياش):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد محلد علي عياش)):)1222 

بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عياش) علي  محلد  السيد 

الوا ) فم  الضيعات  حي  عيوانه)ا()

العيون))72222)العيون))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عياش)) علي  محلد  السيد 

الوا ) فم  الضيعات  حي  عيوانه)ا()

العيون))72222)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)67/2022.

429I

أمزاور

SAMA SOLIDE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

أمزاور

حي الفيجة رقم 29 جييفر3 ، 

54222، جييفر3 املغرب

SAMA SOLIDE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 279 بلوك 

ج حي السالم جييفر3 - 54222 

جييفر3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2223

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 أكتوبر) (13 في) املؤرخ 

املصا قة على):
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تفويت السيد))3()محلد بوشارب)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (1.222
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
زكرياء)شيكر بتاريخ)13)أكتوبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
نونبر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بخييفر3)

2221)تحت رقم)414.
412I

STE SUD EST GESTION SARL

STE BOUDAOUD POWER
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 22 العلار3 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيد6ة 
املغرب

STE BOUDAOUD POWER شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : قصر 
اجيت ملعب تيجدا  - 52222 

تيجدا  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12125

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 
 STE BOUDAOUD POWER حل)
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 مبلغ)
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلآتلاعي قصر اجيت ملعب)
املغرب) تيجدا   (52222 (- تيجدا )

نتيجة لعدم مزاولة أي نشاط.
و عين:

و) بداو   ( مصطفى) السيد)3()
عيوانه)ا()قصر اجيت ملعب تيجدا )
()3( كلليلة املغرب كلصفي) (52222

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
قصر) وفي  (2221 22) آيبر) بتاريخ)
 52222 (- تيجدا ) ملعب  اجيت 

تيجدا  املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)23/2022.
411I

SOCIETE NOVALIS PHARMA

NOVALIS PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدو 3

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE NOVALIS PHARMA
تجزئة املسار رقم 785 املسار ، 

42222، مراكش املغرب
NOVALIS PHARMA  شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي ح م 

سيدي عبا  سقار رقم 58 الطابق 
االر�سي  - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121721

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. NOVALIS PHARMA
غرض الشركة بإ6جاز):))شراء)وبيع)

آليع ميتجات الصيدلة.
م) ح  (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الطابق) (58 رقم) سقار  عبا   سيدي 

االر�سي))-)42222)مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد3 املصداكي آيهان):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
آيهان) املصداكي  السيد3 
عيوانه)ا()ح م سيدي عبا  سقار رقم)

58  42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

آيهان) املصداكي  السيد3 

عيوانه)ا()ح م سيدي عبا  سقار رقم)

58  42222)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131238.

412I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مغوكان هندماد
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

مغوكان هيدما   شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 

3 الرقم 122حد6قة ك3 وا  فاس 

فاس - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45115

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2222 6يا6ر) (24 في) املؤرخ 

ذات) شركة  ( هيدما ) مغوكان  حل 

رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

اإلآتلاعي شارع)3)الرقم)122حد6قة)

فاس) (32222 (- وا  فاس فاس) ك3)

املغرب نتيجة للقفل النهائي للشركة).

و عين:

و) املسكي  ( احلد) السيد)3()

22) رب ميكو زقاق) الرقم) عيوانه)ا()
رمان م ق فاس)32222)فاس املغرب)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 3 وفي شارع) (2221 24) آيبر) بتاريخ)

الرقم)122حد6قة ك3)وا  فاس فاس)

- 32222)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)108/2022.

413I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ NOMAD
« IRRIGATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار3  ا س 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ NOMAD IRRIGATION

SARL » شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اآلو 
ا6ت والل  - 47723  زاكور3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3743
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ NOMAD IRRIGATION

.« SARL
*البياء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة)
الخدمة) تشغيل  إ ار3  *مقاول 

)تركيب أنظلة الري بالتيقيط(
*مقاول غرس أو صيانة الحدائق)

،)الحدائق)،)الطرق)،)إلخ.
عيوان املقر االآتلاعي):) وار اآلو)

ا6ت والل))-)47723))زاكور3 املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 352 ( (: ( عليري) لحسن  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 352 ( (: ( عليري) عائشة  السيد3 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد زا6د الخد6م)):))322)حصة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( السيد لحسن عليري)
 وار اآلو ا6ت والل))47723))زاكور3)

املغرب.
السيد3 عائشة عليري))عيوانه)ا()
 وار اآلو ا6ت والل))47723))زاكور3)

املغرب.
عيوانه)ا() ( الخد6م) زا6د  السيد 
اليخيل) حدائق  البهجة  مجلوعة 
مراكش) ( (42132 ( اليخيل الشلالية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( الخد6م) زا6د  السيد 
اليخيل) حدائق  البهجة  مجلوعة 
مراكش) ( (42132 ( اليخيل الشلالية)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكور3)

2222)تحت رقم)22.
414I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

كغوماغبغ

GROMARBRE - 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC
كغوماغبغ - GROMARBRE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 
1233,  وار وال  ملوك, لهراويين - 

29224  الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95887

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 31) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

هللا) عبد  ()3( السيد) تفويت 

حصة اآتلاعية) (75.222 الخلفاوي)

لفائد3)) حصة  (75.222 أصل) من 

السيد))3()عبد القا ر التويرس بتاريخ)

31) آيبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827759.

415I

NEGOHAJ

NEGOHAJ
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEGOHAJ
زنقة سلية اقامة شهرزا  3 طابق 

5 رقم 22 الدار البيضاء ، 22342، 

الدار البيضاء املغرب

NEGOHAJ شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية اقامة شهرزا 3 طابق 5 رقم 

22 الدار البيضاء - 22342 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.319217

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2221 نونبر) (23 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

مبلغ) ( (NEGOHAJ الوحيد) الشريك 
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

اقامة) مقرها اإلآتلاعي زنقة سلية 
الدار) (22 رقم) (5 طابق) شهرزا 3)

البيضاء) الدار  (22342 (- البيضاء)

نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
رقم) (5 طابق) سلية اقامة شهرزا 3)
الدار) (22342 (- البيضاء) الدار  (22

البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)3()عبد الرحيم))حجاجي و)
15)مجلوعة) 42)زنقة) عيوانه)ا()رقم)
البيضاء) آد6د  مومن  سيدي  (2
املغرب) البيضاء) الدار  (22422

كلصفي))3()للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827822.
412I

JIYAR JAOUAD

 GUERMAT
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

 GUERMAT CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 239 

حي 4 محافظة أكليم ، بيركان - 
23322 بركان املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5879

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»222.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »322.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)30/2022.

417I

مكتب الجرو ي

ESTUCALIA MAROC
إعالن متعد  القرارات

مكتب الجرو ي

شارع 18 نونبر رقم 24 الياضور ، 

22222، الياضور املغرب

ESTUCALIA MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: غرفة 

التجار3 و الصياعة و الخدمات الحي 

اال اري زنقة القا6د احلد الريفي 

22222 الياضور املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12285

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)12)نونبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

املصا قة على تفويت حصص السيد)

الشيد) من  كت  الى  الرتبي  محلد 

انتير) شركة  و  الصوفي  امين  محلد 

كوسييا

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

ابراء)الدمة لفائد3 الرتبي محلد

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

تعيين مسير6ن آد  للشركة

قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

قرار رقم)5:)الذي 6يص على ما6لي:)

مالئلة قانون الشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

السيد محلد امين الصوفي)752.222 

 رهم))السيد انس الصوفي)452.222 

 322.222  رهم))شركة انتير كوسييا)

 رهم.
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بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)
 7.522 الصوفي) امين  محلد  السيد 
 4.522 السيد انس الصوفي) ( حصة)
 3.222 كوسييا) انتير  شركة  ( حصة)

حصة
على) 6يص  الذي  (:14 رقم) بيد 
امين) محلد  السيد  تعيين  ما6لي:)
الحفيظ) عبد  السيد  و  الصوفي 

الجرو ي مسير6ن للشركة
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
الحظير3) الى  الشركة  مقر  تحويت 

الصياعية سلوان  )4)الياظور
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)4722.
418I

JIYAR JAOUAD

LAKHDAR TOUBAGHI
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

LAKHDAR TOUBAGHI شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي سالم 
مذاغ- بركان - 23323 بركان املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5217
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 21) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 12.222« أي من) »752.222) رهم»)
عن) »722.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)31/2022.
419I

NEXIA FIDUCIA

GENERAL MASK
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca(maroc

GENERAL MASK  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع أنفا 
إقامة أزور   - 22252 الدار البيضاء  

املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.485227

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 23) آيبر) املؤرخ في)
لحلو))) مسير آد6د للشركة السيد)3()

6اسين كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822222.
422I

HTA CONSEIL

AMOSKAH IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محلد الخامس وشارع 
ألبير األول الطابق السابع مكتب 

رقم 729 -، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

AMOSKAH IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي آلاعة 
سيدي عثلان، اقامة ثلانية م س 
3 مبنى 18-19 ، محل رقم 59 - 
22452 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.394395

الشريك) قرار  بلقت�سى 
 2221 نونبر) (21 في) املؤرخ  الوحيد 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع  تم 
»15.222.222) رهم») قدره)
إلى) »5.252.222) رهم») من) أي 
طريق) عن  »22.252.222) رهم»)
الشركة) مع  6ون  مقاصة  إآراء) ( (:

املحد 3 املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827727.
421I

alternative(consulting&management

GYROZEN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 alternative
consulting&management
 avenue(almoukaouama

 immeuble(F 3eme(etage(agadir،
8350، agadir(maroc

GYROZEN شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
 C/OO وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 1ER ETAGE DR AIN CHAIB SIDI
 BOUMOUSSA, OULED(TEIMA -

83222  تارو انت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5153

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 14) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
  GYROZEN الوحيد) الشريك  ذات 
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
 C/OO اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان 
 1ER ETAGE DR AIN CHAIB SIDI
 BOUMOUSSA, OULED TEIMA -
(: 83222))تارو انت املغرب نتيجة ل)

الحل املبكر وتصفية الشركة.
 C/OO التصفية ب) و حد  مقر 
 1ER ETAGE DR AIN CHAIB SIDI
 BOUMOUSSA, OULED TEIMA -

83222))تارو انت املغرب.)

و عين:

و) بلعضيم  ( ( سعيد) السيد)3()

بالدوار عين شيب سيدي) عيوانه)ا()

بوموسة وال  تيلة)83222))تارو انت)

املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بتارو انت))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)18.

422I

centre(d’affaires(sicilia

SOCIETE MATOS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

centre(d›affaires(sicilia

vn(safi ، 46000، safi(maroc

 SOCIETE MATOS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 7 زنقة 

تونس حي املد6ية الجد6د3  اسفي 

42222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12425

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MATOS SARL AU

 VENTE DE(:(غرض الشركة بإ6جاز

.MATERIEL INFORMATIQUES



1509 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

 7 رقم) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الجد6د3)) املد6ية  حي  تونس  زنقة 

اسفي)42222)اسفي املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)122)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
الحيلي) 6اسين  محلد  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحيلي) 6اسين  محلد  السيد 
حي) تونس  زنقة  (7 رقم) عيوانه)ا()
اسفي) (42222 الجد6د3) املد6ية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحيلي) 6اسين  محلد  السيد 
حي) تونس  زنقة  (7 رقم) عيوانه)ا()
اسفي) (42222 الجد6د3) املد6ية 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2222)تحت رقم)24.
423I

ائتلانية لرفيد

BEN DANNA FISH SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طيجة, 
علار3 املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92222، العرائش املغرب
 BEN DANNA FISH SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
امليار 1 رقم 2 - 92222 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BEN (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DANNA FISH SARLAU
بائع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

السلك بالجللة.
تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
العرائش) (92222  -  2 رقم) (1 امليار)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بالل) بن  نة  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() بالل  بن  نة  السيد 
تجزئة امليار)1)رقم)2 92222)العرائش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() بالل  بن  نة  السيد 
تجزئة امليار)1)رقم)2 92222)العرائش)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)1325.
424I

MCDF

SUD ICE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

MCDF
 rue(daoud(eddahiri ، ,123
20330، Casablanca(Maroc

SUD ICE شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
 rue ,123 وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 Daoud(Eddahiri- Résidence
 Alia – 1er(étage – Maârif –

 CASABLANCA 123, rue(Daoud
 Eddahiri- Résidence(Alia – 1er

 étage – Maârif – CASABLANCA
.20330 CASABLANCA(MAROC

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.947
الشريك) قرار  بلقت�سى 
 2222 نونبر) (24 في) املؤرخ  الوحيد 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع  تم 
أي) »25.222.222) رهم») قدره)
إلى) »32.522.222) رهم») من)
طريق) عن  »57.522.222) رهم»)
الشركة) مع  6ون  مقاصة  إآراء) ( (:

املحد 3 املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827784.
425I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

AAFIR GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
 6اموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 92222، طيجة املغرب
AAFIR GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الجيش امللكي إقامة برج  بي رقم أ  - 
93222 تطوان املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14225
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)29) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»شارع الجيش امللكي إقامة برج  بي)

املغرب») تطوان  (93222 (- ( أ) رقم 

مكاتب) مبنى  إقامة  »شارع فاس  إلى)

طيجة بلوك ب الطابق األول مكتب)
رقم)244 - 92222)طيجة))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2123.

422I

إئتلانيات الدريوش

Société R.AGUILERA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

إئتلانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 282، 92222، العرائش املغرب

Société R.AGUILERA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املغرب الجد6د رقم 1278  الطابق 1 
رقم 24  - 92222 العرائش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3729

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2222 6يا6ر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»922.222) رهم»)أي من)»122.222 

عن) »1.222.222) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)29.

427I

إئتلانية الواحة

STE AL MOBARIKA MIN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

إئتلانية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52222، الرشيد6ة 

املغرب

 STE AL MOBARIKA MIN
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شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : قصر 

ا6ت مسعو  آلاعة شرفاء مدغر3 - 
52223 الرشيد6ة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11771
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (15 املؤرخ في)
شركة) (STE AL MOBARIKA MIN
مبلغ) املحدو 3  املسؤولية  ذات 
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلآتلاعي قصر ا6ت مسعو )
 52223 (- مدغر3) شرفاء) آلاعة 
في)) لعجز  نتيجة  املغرب  الرشيد6ة 

توفير وسائل التلويل.
و عين:

و) العائش  ( رشيد) السيد)3()
عيوانه)ا()رقم)25)زنقة)11)وال  الحاج)
كلصفي) املغرب  الرشيد6ة  (52222

)3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)15)نونبر)2221)وفي قصر ا6ت)
(- مدغر3) شرفاء) آلاعة  مسعو  

52223)الرشيد6ة املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)24)6يا6ر)

2222)تحت رقم)28.
428I

NEXIA FIDUCIA

AB MASK
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca(maroc

AB MASK  شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
الثالث ، امليطقة الصياعية موالي 
رشيد ، شارع محلد الرا ي ، تجزئة 
رقم 123     - 22723  الدار البيضاء  

املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.424749

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 23) آيبر) املؤرخ في)
لحلو)))) مسير آد6د للشركة السيد)3()

6اسين كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822225.
429I

LAAJEB ACCOUNTING

PRO-INVEST PARTNER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

PRO-INVEST PARTNER شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الطويلع شارع الشيخ العربي العلوي 
ثقة رقم 25 - 93222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23249
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 PRO-INVEST الوحيد) الشريك 
PARTNER))مبلغ رأسلالها)122.222 
اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
الطويلع شارع الشيخ العربي العلوي)
ثقة رقم)25 - 93222)تطوان املغرب)
استلرلر) إمكانية  عدم  (: ل) نتيجة 

الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الطويلع شارع الشيخ العربي العلوي)
ثقة رقم)25 - 93222)تطوان املغرب.)

و عين:
السيد)3()رقية))اعراب و عيوانه)ا()
زنقة) العلوي  بالعربي  الشيخ  شارع 

 93222  23 رقم) (21 علار3) اليخلة 
تطوان املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)11.
432I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

هيثم دو لوكاسيو دو فواتيغ
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
هيثم  و لوكاسيو  و فواتيغ  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي وال  حلو 

وال  طيب فاس - 32222 فاس 
املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72119
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تعيين) (2222 6يا6ر) (12 املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

العلراوي عبد العالي كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)349/22.
431I

FIDUNOUR SARL 

 SIROUA RESSOURCES
MINING

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تعيين مسير آد6د للشركة

FIDUNOUR SARL
 LES(BELLES(RESI(IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000

بنسليلان املغرب

  SIROUA RESSOURCES MINING

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

12مبنى 2 بلوك س  إقامة الياقوت - 

13122 بوزنيقة املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2185

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تم تعيين) 27) آيبر) املؤرخ في)

السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

الصبري سعيد كلسير آجر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 25 بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)15.

432I

SOFINACTE

 EL AMRANI›S UNIVERSE
FEZ

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 EL AMRANI›S UNIVERSE FEZ

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 1 أ6ت 
حامي عين شكاك - 31252 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AMRANI’S UNIVERSE FEZ
تاآر) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
أ وات مكائن)))،)آالت كبير3)،)املعدات)

الصياعية أو معدات املقاول
-)صيانة املعدات الصياعية.

 1 رقم) (: الآتلاعي) ا املقر  عيوان 
 31252 (- شكاك) ن  عي حامي  أ6ت 

صفرو املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
مبلغ رأسلال الشركة:))122.222 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: العلراني) د  جال السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 422 ( (: العلمي) ى  م سل السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  ( األسلاء (-

وصفات ومواطن الشركاء):
د العلراني عيوانه)ا() ل السيد جا
طريق عين) (3 شقة) (7 ر3) ا عل (3 أنس)

الشقف)32252)فاس املغرب.
عيوانه)ا() العلمي  مى  ل س السيد3 
طريق عين) (3 شقة) (7 ر3) ا عل (3 أنس)

الشقف)32252)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  ( األسلاء (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() العلمي  لمى  س السيد3 
طريق عين) (3 شقة) (7 ار3) ل ع (3 أنس)

الشقف)32252)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اع  د اإل6 تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( ئية بصفرو) ا االبتد

2222)تحت رقم)15.
433I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

املوبيل االسترا  و التصد6ر

 EL MO-BIL IMPORT 
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,52

90000، Tanger(Maroc

EL MO- املوبيل االسترا  و التصد6ر

BIL IMPORT EXPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

تارو انت. مجلع ابراج طيجة. بلوك 

2. مكتب رقم 13 مكرر  - 92222 

طيجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.121221

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

 EL التصد6ر) و  االسترا   املوبيل 

MO-BIL IMPORT EXPORT)))مبلغ)

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

تارو انت.) شارع  اإلآتلاعي  مقرها 

مكتب) (.2 بلوك) مجلع ابراج طيجة.)

رقم)13)مكرر))-)92222)طيجة املغرب)

نتيجة ل):)اكراهات كوفيد)19)-)عدم)

وآو  سوق جارآية.

و حد  مقر التصفية ب تارو انت.)

مكتب) (.2 بلوك) مجلع ابراج طيجة.)

طيجة) (92222 (- ( مكرر) (13 رقم)

املغرب.)

و عين:

و) املختاري  ( ( ( بالل) السيد)3()

عيوانه)ا() وار بني 6وسف تفرسيت)

الدريوش املغرب) (22752 ( الدريوش)

كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)222.

434I

FIDUCIAIRE OTHMANE

DEZAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
DEZAR TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 اقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز الرقم 4 - 14222 القييطر3 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58833

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 أكتوبر) (13 في) املؤرخ 

املصا قة على):
الد6ن)) عالء) ()3( السيد) تفويت 
من) اآتلاعية  حصة  (522 بنيفر)
أصل)1.222)حصة لفائد3))السيد))3()
مصطفى))الشافعي بتاريخ)13)أكتوبر)

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)23)نونبر)

2221)تحت رقم)5291.
435I

STE CHALLENGE OPTIC.SARL AU

شركة شاالنج اوبتيك  
**CHALLENGE OPTIC**

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CHALLENGE OPTIC.SARL
AU

 N°193 LOTS 585 AV(MECCA
 HAY(WAFAE(RTE(SEFROU ،

30000، FES(MAROC
شركة شاالنج اوبتيك  

**CHALLENGE OPTIC** شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 193 
قطعة 585 زنقة مكة الوفاء طريق 

صفرو  - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)
 CHALLENGE** ( اوبتيك) شاالنج 

.**OPTIC
-)نظاراتي) (: غرض الشركة بإ6جاز)

بيع بالتقسيط.
-التصد6ر و اال ستيرا )..

عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)193 
طريق) زنقة مكة الوفاء) (585 قطعة)

صفرو))-)32222)فاس املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الكيوس) السيد حليد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكيوس عيوانه)ا() السيد حليد 
ب) النرآس  (1 التوت) زنقة  (18 رقم)

32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكيوس عيوانه)ا() السيد حليد 
ب) النرآس  (1 التوت) زنقة  (18 رقم)

32222)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)158.

432I
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afaqconseil

CHOUGDALI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CHOUGDALI IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 الشقة 
14 باب  كالة  - 42222 مراكش 

مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CHOUGDALI IMMO
ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري.
طريق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الشقة) (3 مسلم تجزئة بوكار الطابق)
مراكش) (42222 (- ( باب  كالة) (14

مغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
الشكدالي) املصطفى  ( السيد)
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الشكدالي) املصطفى  ( السيد)
 229 2)رقم) عيوانه)ا()تجزئة اليخيل)

تاركة))42222)مراكش مغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشكدالي) املصطفى  السيد 
 229 2)رقم) عيوانه)ا()تجزئة اليخيل)

تاركة))42222)مراكش مغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131293.

437I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

MADEMOISELLE K االنسة ك
إعالن متعد  القرارات

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,52
90000، Tanger(Maroc

 MADEMOISELLE K االنسة ك
»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: الشرف, 
الطابق االر�سي, رقم 18 علار3 سيتي  
لوج عرباو3  - 92222 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.114911
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)21)نونبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
تفويت حصص من رأسلال الشركة

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
تعيين مسير آد6د للشركة

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
تغيير تسلية الشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)
حصة) (22 زحيون) سياء) السيد3 
 42 جيي) قلر  السيد3  (- ( اآتلاعية)

حصة اآتلاعية).

بيد رقم)12:)الذي 6يص على ما6لي:))
عينت السيد3 فاطلة عساوي مسير3)

آد6د3 للشركة ملد3 غير محدو 3
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
الى) بلوش  من  الشركة  اسم  تغيير 

االنسة ك)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
17) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)11152.
438I

universal(gestion

NARJISS INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 آليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
NARJISS INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي عللية 
مسك الليل رقم 273 باب إغلي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NARJISS INVEST
ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عللية) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
إغلي) باب  (273 رقم) الليل  مسك 

مراكش)-)42222)مراكش املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

امليصوري) نوفل  محلد  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
امليصوري) نوفل  محلد  السيد 
رقم) الليل  مسك  عللية  عيوانه)ا()
 42222 مراكش) إغلي  باب  (273

مراكش املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
امليصوري) نوفل  محلد  السيد 
رقم) الليل  مسك  عللية  عيوانه)ا()
 42222 مراكش) إغلي  باب  (273

مراكش املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131292.

439I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

ECO GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6
Larache، 92000، Larache(Maroc

ECO GHARB  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 552، 
تجزئة املغرب الجد6د - 92222 

العرائش املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3929

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)24)أكتوبر)2221)تم تعيين)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 
 MARTINEZ SORIANO RAFAEL

كلسير آجر.
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تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)12.
442I

WAY CONSEIL

 INTERNATIONAL MARIMA
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 INTERNATIONAL MARIMA

SERVICES  شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 342 
الوحد3 4 الحي املحلدى  او 6ات 
مراكش - 42272 42272 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22259
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 24) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 INTERNATIONAL(الشريك الوحيد
مبلغ) ( ( (MARIMA SERVICES
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
الوحد3) (342 رقم) اإلآتلاعي  مقرها 
مراكش) املحلدى  او 6ات  الحي  (4
(: املغرب نتيجة ل) (42272  42272  -

انهاء)نشاط))الشركة.
و حد  مقر التصفية ب رقم)342 
املحلدى  او 6ات) الحي  (4 الوحد3)

مراكش)-)42272)مراكش املغرب.)
و عين:

السيد)3()مريم))املهري و عيوانه)ا()
مراكش) (42272   342 رقم) (4 وحد3)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131284.
441I

STE SUD EST GESTION SARL

STE DELTADOR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 22 العلار3 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيد6ة 
املغرب

STE DELTADOR شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 2 رقم 
48 حي املسير3 - 52222 الرشيد6ة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12237

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2222 6يا6ر) (27 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.252.222) رهم»)
»2.222.222) رهم»)إلى)»3.252.222 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)25/2022.
442I

مستامية تيلا 6ر ش.م.م))ش.و

 TRANSPORT ZAIRAR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستامية تيلا 6ر ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ علار3 الشفاء الطابق 

الرابع الياظور، 22222، الياظور 
املغرب

 TRANSPORT ZAIRAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

عالل بن اعبدهللا رقم 32 الطابق 

الثالث الياظور الياظور 22222  

الياظور املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT ZAIRAR SARL AU

اليقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الدولي للبضائع.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

الطابق) (32 رقم) اعبدهللا  بن  عالل 

  22222 الياظور) الياظور  الثالث 

الياظور املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد محلد زيرار):))1.222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد محلد زيرار):)1222)بقيلة)

122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() زيرار  محلد  السيد 

الياظور)22222)الياظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() زيرار  محلد  السيد 

الياظور))22222)الياظور املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)52.

443I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TASAFO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العلار3 91 الحي الحسني 

ميطقة األنشطة االقتصا 6ة ، 

42322، اليوسفية املغرب

TASAFO شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي 

الغد6ر رقم 483 - 42322 اليوسفية 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2281

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 6يا6ر) (23 املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (TASAFO

محدو 3 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلآتلاعي حي الغد6ر رقم)483 

نتيجة) املغرب  اليوسفية  (42322  -

لتوقف انشطة الشركة.

و عين:

و) سالكي  ( لحبيب) السيد)3()

 483 رقم) الغد6ر  حي  عيوانه)ا()

كلصفي) املغرب  اليوسفية  (42322

)3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)23)6يا6ر)2222)وفي حي الغد6ر)

رقم)483 - 42322)اليوسفية املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 25 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)24.

444I
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FUDICAIRE ISMAILI

A.M.H SERVICES
مجلوعة ذات اليفع االقتصا ي

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السلار3 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
A.M.H SERVICES مجلوعة ذات 

اليفع االقتصا ي
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 

 DOMICILIATION CHEZ
 CENTRE D›AFFAIRES SMARA
 AV(HASSAN(II 1ER(ETAGE(N°

ES(SEMARA - 72000 04 السلار3 
املغرب

تأسيس مجلوعة ذات اليفع 
االقتصا ي 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22
اليفع) ذات  ملجلوعة  األسا�سي 

االقتصا ي باملليزات التالية:
ذات) مجلوعة  (: الشركة) شكل 

اليفع االقتصا ي.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 A.M.H(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SERVICES
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العامة.
(: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 DOMICILIATION CHEZ
 CENTRE D’AFFAIRES SMARA AV
 HASSAN(II(1ER(ETAGE(N°(04(ES
SEMARA - 72222)السلار3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
2.522.222) رهم،)مقسم كالتالي:

 2.252 ( (: املرابط) السيد حفيظ 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املرابط عيوانه)ا() السيد حفيظ 
 42252 الحوز) التوامة  تلكرت   وار 

الحوز املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

املرابط عيوانه)ا() السيد حفيظ 
 42252 الحوز) التوامة  تلكرت   وار 

الحوز املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالسلار3)

2222)تحت رقم)08/2022.
445I

FUDICAIRE ISMAILI

STE HVRD
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السلار3 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
STE HVRD شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 

 DOMICILIATION CHEZ
 CENTRE D›AFFAIRES SMARA
 AV(HASSAN(II 1ER(ETAGE(N°

ES(SEMARA - 72000 04 السلار3 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HVRD
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العامة.
(: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 DOMICILIATION CHEZ
 CENTRE D’AFFAIRES SMARA AV

 HASSAN(II(1ER(ETAGE(N°(04(ES
SEMARA - 72222)السلار3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 
3.522.222) رهم،)مقسم كالتالي:

 8.752 ( (: الحائل) حليد  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الحائل  حليد  السيد 
حي الشليوات شارع محلد الخامس)

اوال  تا6لة)83352)السلار3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() الحائل  حليد  السيد 
حي الشليوات شارع محلد الخامس)
اوال  تا6لة)83352)اوال  تا6لة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالسلار3)

2222)تحت رقم)09/2022.

442I

MOORE CASABLANCA

 SOCIETE  
 PHARMACEUTIQUE DE

CASABLANCA
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE PHARMACEUTIQUE  
DE CASABLANCA  شركة 

املساهلة
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تقسيم 
CIVIM ، القطعة رقم 14 طريق 
املطار سيدي معروف - الدار 

البيضاء - 22522 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42833

العام) الجلع  بلقت�سى 

28) آيبر) في) املؤرخ  اإلستثيائي 

الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2221

»12.322.222) رهم») قدره) بلبلغ 

إلى) »22.222.222) رهم») من) أي 

((: طريق) عن  »32.922.222) رهم»)

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827714.

447I

STE BABOUZID

EL MIAARAJ
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

EL MIAARAJ شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع االمير 

موالي عبد هللا رقم 23 العيون - 

72222 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17227

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2222 6يا6ر) (12 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

الشريك الوحيد)EL MIAARAJ))مبلغ)

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلآتلاعي شارع االمير موالي)

 72222 (- العيون) (23 عبد هللا رقم)

تصفية) (: ل) نتيجة  املغرب  العيون 

مبدئية.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

االمير موالي عبد هللا رقم)23)العيون)

- 72222)العيون املغرب.)
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و عين:
و) افكار  ( الجليل) عبد  السيد)3()
العيون) (72222 العيون) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2221)تحت رقم)74.
448I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

ECO GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6
Larache، 92000، Larache(Maroc

ECO GHARB  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 552، 
تجزئة املغرب الجد6د - 92222 

العرائش املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3929

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)24)أكتوبر)2221)تم تعيين)
 DOS مسير آد6د للشركة السيد)3()
 SANTOS BRANCO ARMAND

كلسير آجر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)12.
449I

AB RED1 COMPTA

AFIALUM 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA

 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE
maroc 2، طيجة N° 4 ، 90000

 AFIALUM  شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي يعقوب 
امليصور  رقم 2 الطابق الثاني رقم 

4  - 92272 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 6ونيو) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. AFIALUM
نجار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األملييوم.
يعقوب) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
امليصور))رقم)2)الطابق الثاني رقم)4  

- 92272)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد محلد العافية)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 1.222 (: ( العافية) محلد  السيد 

بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() ( السيد محلد العافية)
 32 مجلع الضحى فال فلوري علار3)

شقة)22  92272)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( السيد محلد العافية)
 32 مجلع الضحى فال فلوري علار3)

شقة)22  92272)طيجة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6وليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بطيجة)

2221)تحت رقم)244172.
452I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE KHADAMAT AL
INFITAH NET

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلليلة اقليم الرشيد6ة 

ص.ب 112 كلليلة اقليم 
الرشيد6ة، 52252، الراشيدبة 

املغرب
 STE KHADAMAT AL INFITAH

NET شركة ذات مسؤولية محدو 3 
ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي قصر 
ا6ت 6حيى اعثلان غريس العلوي - 

52252 كلليلة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15527

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير) (2222 6يا6ر) (21 في) املؤرخ 
تجاري) »وسيط  من) الشركة  نشاط 

مالي»)إلى)»تحويل االموال».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)16/2022.
451I

ADVOLIS

GMT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

GMT CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة بن 
السهلي أ 122 ظهر ملحلة - 22222 

وآد3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33253

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 21) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 GMT الوحيد) الشريك  ذات 
رأسلالها) مبلغ  ( (CONSULTING
مقرها) وعيوان  12.222,22) رهم 
 122 أ) اإلآتلاعي تجزئة بن السهلي 
املغرب) وآد3  (22222 (- ملحلة) ظهر 
الغرض) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

االآتلاعي.
و حد  مقر التصفية ب تجزئة بن)
 22222 (- ظهر ملحلة) (122 أ) السهلي 

وآد3 املغرب.)
و عين:

السيد)3()محلد عثلان))بورقدي)
و عيوانه)ا()حي سيدي مو�سى))

كلصفي) املغرب  آرسيف  (35122
)3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)83.

452I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

AIMAN CHAMP
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محلد الخامس علار3 بيطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 2 ، 

35122، آرسيف املغرب
AIMAN CHAMP شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
)في طور التصفية(
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 
سيدي بن آعفر هوار3 اوال  رحو - 

35122 آرسيف املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2127

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (AIMAN CHAMP
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
اإلآتلاعي  وار سيدي بن آعفر هوار3)
اوال  رحو)-)35122)آرسيف املغرب)
نتيجة ل):)عدم تحقيق االهداف التي)

تأسست من أآلها الشركة.
ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 
(- سيدي بن آعفر هوار3 اوال  رحو)

35122)آرسيف املغرب.)
و عين:

و) قليمي  ( آلال) السيد)3()
هوار3) الفطوشية  عيوانه)ا() وار 
كلصفي) املغرب  آرسيف  (35122

)3()للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)1226/2021.
453I

الشتيوي ا ريس

  Sté CENTRE VISITE
 TECHNIQUE  CHAOUI

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

الشتيوي ا ريس
حي املسير3 الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /14 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب
  Sté CENTRE VISITE

TECHNIQUE  CHAOUI(SARL-
AU   شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي حي 

العروبة م/أ زنقة 24 رقم 23  - 

92152 القصر الكبير املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1923

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 24) آيبر) في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

ميعش عقاري.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 12 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

6يا6ر)2222)تحت رقم)32.

454I

FICOMPTA

KINDIL ROUGE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES(MAROC

KINDIL ROUGE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 3 

فران كويشة طالعة الكبير3، فاس 

املد6ية - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21327

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 نونبر) (32 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (KINDIL ROUGE حل)

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم)

3)فران كويشة طالعة الكبير3،)فاس)

املد6ية)-)32222)فاس املغرب نتيجة)

لرغبة))الشريك الوحيد.

و عين:
 Lori Ann    WOOD السيد)3()
 93525 كاليفورنيا) عيوانه)ا() و 
كاليفورنيا الوال6ات املتحد3 األمريكية)

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 12 وفي رقم) (2221 32) آيبر) بتاريخ)
سياجي) الشاوي  احلد  سيدي  زنقة 

فاس املد6ية)-)32222)فاس املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)125/022.

455I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE BOULANGERIE
 TRAITEUR NOUVEL ART

SARL AU
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE BOULANGERIE
 TRAITEUR NOUVEL ART

SARL AU  »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: زنقة 382 
تجزئة عين العاطي 2 الراشيد6ة  - - 

الرشيد6ة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.14287

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 28) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تغيير النشاط
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

تغيير االسم التجاري)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
الى) مخبز3  من  الشركة  نشاط  تغيير 

مطور عقارات.

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
 patisserie تغيير االسم التجاري من)
 boulangerie( traiteur( nouvel( art
 groupe( el( idrissi( lil الى) (sarl( au

iaamar
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)19.
452I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

KACHKAT NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العلار3 91 الحي الحسني 
ميطقة األنشطة االقتصا 6ة ، 

42322، اليوسفية املغرب
KACHKAT NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي 

السعا 3 زنقة الطرطو�سي رقم 15 - 
42322  اليوسفية  املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1279
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (23 املؤرخ في)
ذات) شركة  (KACHKAT NEGOCE
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
 15 رقم) الطرطو�سي  زنقة  السعا 3 
)نتيجة) )املغرب) )اليوسفية) (42322 -

لتوقف أنشطة الشركة.
و عين:

و) ساتور  ( حيان) السيد)3()
عيوانه)ا()حي السعا 3 زنقة مصطفى)
اليوسفية) (42322  34 رقم) عبا ي 

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الجلعية) انعقا   تم  قد  و 
وفي) (2222 6يا6ر) (23 الختامية بتاريخ)
 -  15 رقم) الطرطو�سي  السعا 3  حي 

42322)اليوسفية املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)23.

457I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SCANIYAS TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السلار3 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
 STE SCANIYAS TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 

 DOMICILIATION CHEZ
 CENTRE D›AFFAIRES SMARA
 AV(HASSAN(II 1ER(ETAGE(N°

ES(SEMARA - 72000 04 السلار3 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SCANIYAS TRANS SARL AU
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
(: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 DOMICILIATION CHEZ
 CENTRE D’AFFAIRES SMARA AV
 HASSAN(II(1ER(ETAGE(N°(04(ES
SEMARA - 72222)السلار3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ازونين) السيد حلا ي 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ازونين  السيد حلا ي 
 8 رقم) (8 زنقة) (5 بلوك) ميلونة  حي 
شقة)4)تكيوين اكا 6ر)82222)اكا 6ر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ازونين  السيد حلا ي 
 8 رقم) (8 زنقة) (5 بلوك) ميلونة  حي 
شقة)4)تكيوين اكا 6ر)82222)اكا 6ر)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالسلار3)

2222)تحت رقم)07/2022.
458I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

Najane Services
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
الوكالة 1 بلوك ف مد6ية الوحد3 
رقم 22 ، 72232، العيون املغرب
Najane Services شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
األمل 1 رقم 492 - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Najane Services
الحراسة) (: غرض الشركة بإ6جاز)

واألمن الخاص.
تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
العيون) (72222  -  492 رقم) (1 األمل)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الزكاني) السيد3 حسياء)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 حسياء)الزكاني عيوانه)ا()
25)مارس،)رقم)123،)بلوك)Y)العيون)

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 حسياء)الزكاني عيوانه)ا()
25)مارس،)رقم)123،)بلوك)Y)العيون)

72222)العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)28) آيبر)

2221)تحت رقم)3991/2021.
459I

FIDUNOUR SARL 

 MINING AND MINERALS
DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تعيين مسير آد6د للشركة

FIDUNOUR SARL
 LES(BELLES(RESI(IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسليلان املغرب

 MINING AND MINERALS
DEVELOPMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

12مبنى 2 بلوك س  إقامة الياقوت - 

13122 بوزنيقة املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5287

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 27) آيبر) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

الصبري سعيد كلسير آجر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)12.
422I

trainning(office(and(accounting(advice

SAGHRO AROMES 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
 SAGHRO AROMES  شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 45 شارع 
1 الطابق 2 الشقة 3 طريق الخير 
البرنو�سي  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. SAGHRO AROMES
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الزراعة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

واإلنتاج الزراعي),التشجير،)املشاتل،)

تربية املاشية،)تربية اليحل؛

)اقتياء) النهوض بالقطاع الزراعي)

واستئجار و استغالل املزارع(؛

أعلال التطوير املائي والزراعي.؛

التجار3؛

االستيرا  والتصد6ر؛

تقد6م الخدمات؛

تصنيع مستحضرات التجليل.؛

نقل البضائع؛

التجليع الزراعي)؛

وعلوما آليع العلليات التجارية)

و الصياعية،)امليقولة و غير امليقولة و)

املالية املتعلقة بصفة مباشر3 أو غير)

مباشر3 باملجاالت السالفة الذكر.

45)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)

الخير) طريق  (3 الشقة) (2 الطابق) (1

البيضاء) الدار  (22222 (- ( البرنو�سي)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: جويا) فاطلة  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() جويا  فاطلة  السيد 

 1 علار3) (2 البرنو�سي) رياض  تجزئة 

رقم)2)س ب)22222)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() جويا  فاطلة  السيد 

 1 علار3) (2 البرنو�سي) رياض  تجزئة 

رقم)2)س ب)22222)البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827288.

421I

zagora(consulting(sarl

DRAA INJAZ
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

zagora(consulting(sarl
رقم119  شارع محلد الخامس ، 

47922، زاكور3 املغرب
DRAA INJAZ شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

تزروت تلكروت - 47922 زاكور3 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1529
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2222 6يا6ر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »2.222.222) رهم»)
»2.222.222) رهم»)إلى)»4.222.222 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكور3)

2222)تحت رقم)21.

422I

Picasso print industry

بيكاسو برينت اندستري
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

Picasso print industry
رقم 59 شارع موالي عبدهللا 

بلهاشمي -وآد3 - ، 22222، وآد3 
املللكة املغربية

بيكاسو برينت اندستري  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
موالي عبد هللا بلهاشمي رقم 59  - 

22222 وآد3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2955

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)بيكاسو)

برينت اندستري).

مطبعة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

صياعية.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 -   59 موالي عبد هللا بلهاشمي رقم)

22222)وآد3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بووشلة  السيد رشيد 
زنقة كفر قاسم حي القدس)) (12 رقم)

22222)وآد3 املغرب.

عيوانه)ا() آوهر  محلد  السيد 
8  22222)وآد3) زنقة ابي تلام رقم)

املغرب.

عيوانه)ا() عيتر  عبدهللا  السيد 

22222)وآد3) ( 32)شارع وا  املخازن)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() بووشلة  السيد رشيد 
زنقة كفر قاسم حي القدس)) (12 رقم)

22222)وآد3 املغرب

عيوانه)ا() آوهر  محلد  السيد 
8  22222)وآد3) زنقة ابي تلام رقم)

املغرب

عيوانه)ا() عيتر  عبدهللا  السيد 

22222)وآد3) ( 32)شارع وا  املخازن)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

غشت) (17 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2221)تحت رقم)37955.

423I

MOUSSAOUI MOHAMED

BMED IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI MOHAMED
 N 401 LOT(ASSANAWBAR ،

53100، AZROU(MAROC
BMED IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مراب رقم 
295 حي االطلس احداف  - 53122 

ازرو. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BMED(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.IMMO
/1 (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX DIVERS OU
 CONSTRUCTION( 2/
PROMOTEUR( IMMOBILIER( 3/

.NEGOCIANT
عيوان املقر االآتلاعي):)مراب رقم)
 53122 (- ( 295)حي االطلس احداف)

ازرو.)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد محلد بولحسن)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد محلد بولحسن عيوانه)ا()
8الرتاحة طريق بن)  2 زنقة) رقم228)

الصليم))53122)ازرو.)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد بولحسن عيوانه)ا()
8الرتاحة طريق بن)  2 زنقة) رقم228)

الصليم))53122)ازرو املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2222)تحت رقم)21.

424I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AOUFOUSSIANE SARL
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE AOUFOUSSIANE SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: قصر 

زاوية اوفوس الراشيد6ة  - 52222 
الرشيد6ة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11319
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تم اتخاذ) (2222 6يا6ر) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

اضافة نشاط
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

تغيير املسؤول القانوني
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
غير) األمتعة  نقل  نشاط  اضافة 
عن) نيابة  املصطحب  في  املصاحبة 

امجرين
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
علوي) حفيظي  علر  موالي  تعيين 
حفيظي) العزيز  عبد  السيد  عوض 

علوي).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)22.

425I

الشتيوي ا ريس

Sté WAROR IMPORT-
EXPORT S.A.R.L-AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشتيوي ا ريس
حي املسير3 الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /14 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب
 Sté WAROR IMPORT-EXPORT
S.A.R.L-AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي  ار 
الدجان زنقة 42 رقم 1  - 92152 

القصر الكبير  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Sté (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 WAROR IMPORT-EXPORT

.S.A.R.L-AU
غرض الشركة بإ6جاز):)-)االستيرا )

و التصد6ر
-)بيع ميتجات النسيج.

حي  ار) (: املقر االآتلاعي) عيوان 
 92152  -   1 رقم) (42 الدجان زنقة)

القصر الكبير))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد علر الغزاوي):))122)حصة)
بقيلة)1.222) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الغزاوي  علر  السيد 
اسبانيا)---)---)اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

بلحا�سي) فاطلة  السيد3 
م) الخضراء) املسير3  حي  عيوانه)ا()
حلز3 زنقة)1)رقم)12  92152)القصر)

الكبير املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

6يا6ر)2222)تحت رقم)12.
422I

samater

SAMATER
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

bazin conception
39شارع لال6اقوت الطابق5 الشقة 

  الدار البيضاء الدار البيضاء، 
22222، الدار البيضاء املغرب

SAMATER شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 2 زاوية 
شارع أنفا زنقة كلو  بروا فنس 

الطابق 5 الدار البيضاء  - 22222 
الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SAMATER

(: بإ6جاز) الشركة  غرض 
 L’EXPLOITATION DES

.TERRAINS AGRICOLES
زاوية) (2 (: املقر االآتلاعي) عيوان 
فنس) بروا  كلو   زنقة  أنفا  شارع 
 22222 (- ( البيضاء) الدار  (5 الطابق)

الدار البيضاء))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد املامون أرطل بياني األشقر))
:))52)حصة بقيلة)122) رهم للحصة.
السيد سعيد حليش):))52)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املامون أرطل بياني األشقر)
البلطيق) بحر  زنقة  (12 عيوانه)ا()
البيضاء)) الدار  (22222 الدئاب) عين 

املغرب.
عيوانه)ا() حليش  سعيد  السيد 
 22222 فرنسا) (84522 بوا) اقامة 

بولين فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املامون أرطل بياني األشقر)
عيوانه)ا()12)زنقة بحر البلطيق عين)
الدئاب)22222)الدار البيضاء))املغرب
عيوانه)ا() حليش  سعيد  السيد 
 22222 فرنسا) (84522 بوا) اقامة 

بولين فرنسا
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827219.

427I

االستا  محلد لطفي

»VICTORY BUILDING«
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

االستا  محلد لطفي
32 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2222 الطابق الرابع فاس ، 32222، 

فاس املغرب
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»VICTORY BUILDING» شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي فاس شارع 
الجيش امللكي اقامة الفتح الطابق 2 

مكتب 7 - 32222 فاس املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59177

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)21) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
اقامة) امللكي  الجيش  شارع  »فاس 
 32222  -  7 مكتب) (2 الفتح الطابق)
إلى)»32)شارع الجيش) فاس املغرب»)
2222)»)الطابق)) امللكي اقامة»)فضاء)
32222)فاس)) (- ( ( 13)فاس) )مكتب) (3

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)150/2022.
428I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 TRAVAUX EQUIPEMENT
GONZALEZ S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY(EL(BAHJA(N° 231 EL

 KELAA(DES(SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 TRAVAUX EQUIPEMENT
GONZALEZ S.A.R.L  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 
التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 294 
تجزئة الزيتون العطاوية  قلعة 
السراغية - 43122 العطاوية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.715

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

 TRAVAUX EQUIPEMENT

مبلغ) ( ( (GONZALEZ S.A.R.L
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلآتلاعي)294)تجزئة الزيتون)

 43122 (- قلعة السراغية) ( العطاوية)

الوقف) (: العطاوية املغرب نتيجة ل)

عن مزاولة النشاط التجاري.

 294 ب) التصفية  مقر  حد   و 

قلعة) ( العطاوية) الزيتون  تجزئة 

العطاوية) (43122 املغرب) السراغية 

املغرب.)

و عين:

و) الضيف  ( علر) السيد)3()

الريكط) سيدي  تعاونية  عيوانه)ا()

املغرب) العطاوية  (43122 الشعراء)

كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)294)تجزئة الزيتون العطاوية))قلعة)

السراغية

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغية))بتاريخ)28 

 آيبر)2221)تحت رقم)588/2021.

429I

إئتلانية أڤونير أونتربريز

THE HIGHEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

إئتلانية أڤونير أونتربريز

214،)محج الحسن الثاني تيسير)1)،)

22122،)برشيد املغرب

THE HIGHEST))شركة ذات)

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي):))13 

تجزئة اليسر،)شارع محلد)

الخامس،)الطابق الثالث يسار)-)

22122)برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدو 3)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

12293

 31 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221  آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 THE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. HIGHEST

غرض الشركة بإ6جاز):)•)التدريب)

ألنواع) والتوآيه  واملشور3  الخاص 

مختلفة وفي قطاعات النشاط

•)توفير جدمات التدريب والتوآيه)

واالستشار3 والتدريب عن بعد

•) ورات  عم املدرسة

وتشغيل أآهز3) •)تصليم وإنشاء)

الكلبيوتر وامليتجات اإللكترونية.

 13 ( (: (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

تجزئة اليسر،)شارع محلد الخامس،)

الطابق الثالث يسار)-)22122)برشيد)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

342)حصة) ( (: السيد3 وفاء)عزمي)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 332 ( (: ( السيد اسلاعيل السلار)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

332)حصة) ( (: السيد جالد لرطب)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 12 السيد3 وفاء)عزمي عيوانه)ا()
زنقة بئر أنزران حي السعا 3))22122 

برشيد املغرب.

السلار) اسلاعيل  السيد 

عيوانه)ا() وار اوال  امحلد بن علر)

آاقلة))22122)برشيد املغرب.

عيوانه)ا() لرطب  جالد  السيد 
 22122  3 زنقة أربيل حي البركة) (44

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 12 السيد3 وفاء)عزمي عيوانه)ا()

زنقة بئر أنزران حي السعا 3))22122 

برشيد املغرب

السلار) اسلاعيل  السيد 

عيوانه)ا() وار اوال  امحلد بن علر)

آاقلة))22122)برشيد املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2222)تحت رقم)23/2022.

472I

STE HTCPRO SARL

COPRO GERI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

COPRO GERI SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 47 زنقة 

علر ابن العاص إقامة إسلاعيل 

مكتب رقم 4 - 14222 القييطر3 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COPRO GERI SERVICES

تسيير) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الساند6ك.

-)التيظيف.

-)صيانة الحدائق.
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زنقة) (47 (: عيوان املقر االآتلاعي)
إسلاعيل) إقامة  العاص  ابن  علر 
القييطر3) (14222  -  4 رقم) مكتب 

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد حلز3 التيال):))822)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
 152 ( (: السيد ابراهيم املصباحي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
حصة) (52 ( (: بو ر3) 6حيى  السيد 

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حلز3 التيال عيوانه)ا()حي)
2)رقم) العد6ر اكرام إقامة نور علار3)

11 12222)وزان املغرب.
املصباحي) ابراهيم  السيد 
قيا 3) الزويهرات  عيوانه)ا() وار 
امللح) آرف  (12222 الخييشات)

املغرب.
عيوانه)ا() بو ر3  6حيى  السيد 
 12222   12 الزنقة) املرآة  تجزئة 

آرف امللح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حلز3 التيال عيوانه)ا()حي)
2)رقم) العد6ر اكرام إقامة نور علار3)

11 12222)وزان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)89932.
471I

االستا  محلد لطفي

»VICTORY BUILDING«
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

االستا  محلد لطفي
32 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2222 الطابق الرابع فاس ، 32222، 

فاس املغرب
»VICTORY BUILDING»  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي فاس شارع 

الجيش امللكي اقامة الفتح الطابق 2 

مكتب 7 - 32222 فاس املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59177

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تم تعيين) 21) آيبر) املؤرخ في)

السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

بنياسين العربي كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)150/2022.

472I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

STE CHIGUER CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV(GHANDI  CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE CHIGUER CASH شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 13 

زنقة السال م تلد 6د حي تليال  أ كا   

6ر  - 82222 أ كا   6ر  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CHIGUER CASH
تحو 6ل ا) (: غرض الشركة بإ6جاز)

أل مو ا ل)).
 13 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)
زنقة السال م تلد 6د حي تليال))أ كا  )

6ر))-)82222)أ كا   6ر))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد3 حفيظة شيكر)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 حفيظة شيكر عيوانه)ا()
بلوك س5  (22 الخوارزمي) تليال  حي 
أ) (82222 تيكيوين أكا 6ر) (439 شقة)

كا   6ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 حفيظة شيكر عيوانه)ا()
بلوك س5  (22 الخوارزمي) تليال  حي 
أ) (82222 تيكيوين أكا 6ر) (439 شقة)

كا   6ر املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)128258.

473I

CABINET EL-KHOUMSSI

DIMADAR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL-KHOUMSSI
رقم 19 الطابق 2 علار3 33 شارع 
عبدالكريم الخطابي ، 32222، 

فاس املغرب
DIMADAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 18 

شارع الور  الحجر الهواري - 31222 
صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DIMADAR

غرض الشركة بإ6جاز):)-)االنعاش)

العقاري

-)االشغال العامة او البياء.

 18 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)

شارع الور  الحجر الهواري)-)31222 

صفرو املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

عبداللطيف) سليلان  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبداللطيف) سليلان  السيد 

عيوانه)ا()رقم)18)شارع الور  الحجر)

الهواري)31222)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبداللطيف) سليلان  السيد 

عيوانه)ا()رقم)18)شارع الور  الحجر)

الهواري)31222)صفرو املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

نونبر) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2221)تحت رقم)-.

474I
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bemultico((بيلولتيكو

SHAF TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 122 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكياس ، 52222، مكياس 
مكياس

SHAF TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي رقم 19 مرآان 21 آلاعة 
ا6ت والل مكياس - 52222 مكياس 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41881

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »522.222) رهم») قدره)
»1.522.222) رهم»)إلى)»2.222.222 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)141.
475I

bemultico((بيلولتيكو

ZALAGH TAFILAL زالغ 
تافياللت

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تفويت حصص

bemultico  بيلولتيكو
رقم 122 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكياس ، 52222، مكياس 
مكياس

ZALAGH TAFILAL زالغ تافياللت  
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي كراج 22 
علار3 7 تجزئة مرآان 21 الشطر 22 

مكياس - 52222 مكياس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 14) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()موحى))وتعدوت)
522)حصة اآتلاعية من أصل)522 
حصة لفائد3))السيد))3()محلد امين))

كبيري بتاريخ)14) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)142.

472I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SEA RESTAURANT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 2 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب

SEA RESTAURANT شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
البحر رقم 372 طابق 3 مضيق - 

93222 تطوان مغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28341

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 SEA الوحيد) الشريك  ذات 
رأسلالها) مبلغ  ( (RESTAURANT
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
 372 رقم) البحر  تجزئة  اإلآتلاعي 
تطوان) (93222 (- مضيق) (3 طابق)
مغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

املطلوب لشركة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- مضيق) (3 طابق) (372 رقم) البحر 

93222)تطوان مغرب.)

و عين:
و) ا كروم  ( مارية) السيد)3()
شارع) البحر  تجزئة  عيوانه)ا()
مضيق) (3 طابق) (11 رقم) الحسيلة 
()3( كلصفي) مغرب  تطوان  (93222

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)38.

477I

STE ANGLE DE GESTION SARL

LOCATION JET CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 2 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب

LOCATION JET CENTER شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الجيش امللكي آوهر3 تطوان رقم س 
- 9322 تطوان مغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22299
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 29) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 LOCATION JET الوحيد) الشريك 
 122.222 مبلغ رأسلالها) ( (CENTER
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع)
الجيش امللكي آوهر3 تطوان رقم س)
- 9322)تطوان مغرب نتيجة ل):)عدم)
تحقيق الهدف املطلوب من الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الجيش امللكي آوهر3 تطوان رقم س)

- 93222)تطوان مغرب.)

و عين:

و) الحلطي  ( نبيل) السيد)3()

عيوانه)ا()آبل زمزم سانية طوريس)

مغرب) تطوان  (93222 مضيق)

كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)371.

478I

STE ANGLE DE GESTION SARL

IGREC MARKET IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 2 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93222، تطوان املغرب

IGREC MARKET IMPORT شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

أحلد الحريزي تجزئة التلسلاني 

اقامة باريس رقم -2ا - 93222 

تطوان مغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28129

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 29) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

 IGREC MARKET الوحيد) الشريك 

 122.222 مبلغ رأسلالها) ( (IMPORT

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع)

التلسلاني) تجزئة  الحريزي  أحلد 

 93222 (- -2ا) رقم) باريس  اقامة 

تطوان مغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

الهدف املطلوب من الشركة.
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شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

التلسلاني) تجزئة  الحريزي  أحلد 

 93222 (- -2ا) رقم) باريس  اقامة 

تطوان مغرب.)

و عين:

و) شاعر  ( الحسن) السيد)3()

عيوانه)ا()شارع عبد الرحيم بوعبيد)
شقة) (4 زنقة فرح اقامة ميار3 طابق)

كلصفي) مغرب  تطوان  (93222  15

)3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)372.

479I

bemultico((بيلولتيكو

ZALAGH TAFILAL زالغ 
تافياللت

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 122 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكياس ، 52222، مكياس 

مكياس

ZALAGH TAFILAL زالغ تافياللت 

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي كراج 22 

علار3 7 تجزئة مرآان 21 الشطر 22 

مكياس - 52222 مكياس املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)14) آيبر)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

»كراج)22)علار3)7)تجزئة مرآان)21 

الشطر)22)مكياس)-)52222)مكياس)
الطابق) (994 »رقم) إلى) املغرب»)

السفلي رياض االسلاعيلية)1)الشطر)

و مكياس)-)52222)مكياس))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)142.
482I

bemultico((بيلولتيكو

ZALAGH TAFILAL زالغ 
تافياللت

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تعيين مسير آد6د للشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 122 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكياس ، 52222، مكياس 
مكياس

ZALAGH TAFILAL زالغ تافياللت  
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي كراج 22 
علار3 7 تجزئة مرآان 21 الشطر 22 

مكياس - 52222 مكياس املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 14) آيبر) املؤرخ في)
مسير آد6د للشركة السيد)3())كبيري))
محلد امين كلسير وحيد تبعا لقبول)

استقالة املسير.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)142.
481I

FUDIMAITRISE HAMID

 SOCIETE PORTES FORTES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET ، 15000،

KHEMISSET MAROC
 SOCIETE PORTES FORTES SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
75 زنقة ابن زيدون حي الوحد3 

الخليسات  - 15222 الخليسات 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28823
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 13) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 SOCIETE PORTES(الشريك الوحيد
))مبلغ رأسلالها) (FORTES SARL AU
مقرها) وعيوان  9.222.222) رهم 
زيدون) ابن  زنقة  (75 اإلآتلاعي رقم)
 15222 (- ( الخليسات) الوحد3  حي 
:)توقف) الخليسات املغرب نتيجة ل)

نشاط الشركة واغالقها).
رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الوحد3) حي  زيدون  ابن  زنقة  (75
الخليسات) (15222 (- ( الخليسات)

املغرب.)
و عين:

و) ( البرنو�سي) ( الكبير) السيد)3()
زيدون) ابن  زنقة  (75 رقم) عيوانه)ا()
 15222 ( الخليسات) الوحد3  حي 
()3( كلصفي) املغرب  الخليسات 

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)12.
482I

STE ANGLE DE GESTION SARL

TASHILAT MDIQ
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 2 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب
TASHILAT MDIQ شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

البحر شارع  ار البيضاء زنقة ا6لوزار 
رقم 2 مضيق - 93222 تطوان 

مغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (TASHILAT MDIQ
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
شارع  ار) البحر  تجزئة  اإلآتلاعي 
البيضاء)زنقة ا6لوزار رقم)2)مضيق)-)
93222)تطوان مغرب نتيجة ل):)عدم)
تحقيق الهدف املطلوب من الشركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
البحر شارع  ار البيضاء)زنقة ا6لوزار)
رقم)2)مضيق)-)93222)تطوان مغرب.)

و عين:
السيد)3()محلد))عزيلان الطويل)
و عيوانه)ا()تجزئة البحر شارع الدار)
مضيق) (2 زنقة ا6لوزار رقم) البيضاء)
()3( كلصفي) مغرب  تطوان  (93222

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)39.

483I

SAGEST

H AND M SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
H AND M SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي  كان رقم 
3 9 تجزئة بييس محلد6ة زواغة 

-فاس - 32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59959

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 29) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()هشام السو�سي)
من) اآتلاعية  حصة  (522 مطواع)
()3( السيد) ( 522)حصة لفائد3) أصل)
29) آيبر) بتاريخ) الشيكري  محلد 

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)128.

484I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 MORECO OFFSHORE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 22192، الدار 

البيضاء املغرب
 MORECO OFFSHORE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة  ار 
بن علي 3 ، الطابق األول ، مكتب 1 
ب ، طريق الجد6د3 ، 32 كلم  ، حد 
السوالم   -   22422 برشيد    املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2222 فبرا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
.MORECO OFFSHORE SARL AU
ــ) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
استشارات تسويقيةـ))إستغالل مراكز)

االتصال).
املكتب) ومعالجة  إ ار3  مركز  ــ)
الوطني) املستوى  على  الخلفي سواء)

أو الدولي
التسويق) في  استشارات  ــ)
من) قطاع  أي  وتيظيم  االستراتيجي 
قطاعات النشاط)،)و راسة وتصليم)
آليع) وتيفيذ  وتطوير  ومساعد3 
املشاريع التسويقية ومراكز االتصال)

تأآير و تشغيل)) (، ،)حياز3) إنشاء) ــ)
من) صياعية  أو  تجارية  منشأ3  أي 

نفس الطبيعة)....
عيوان املقر االآتلاعي):)تجزئة  ار)
 1 الطابق األول)،)مكتب) (، (3 بن علي)
32)كلم))،)حد) ب)،)طريق الجد6د3)،)
السوالم)))-)))22422)برشيد))))املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
(: ( الشهابي) القاسم  أبو  السيد 

1222)بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
القاسم) أبو  السيد 
 JAN VAN عيوانه)ا() ( الشهابي)
 RIJSWIJCKLAAN( (51/5(ANVERS

.BELGIQUE
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القاسم) أبو  السيد 
 JAN VAN عيوانه)ا() ( الشهابي)
 RIJSWIJCKLAAN( (51/5(ANVERS

BELGIQUE
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2222)تحت رقم)32.
485I

SAGEST

FAZ CARROSSERIE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
FAZ CARROSSERIE شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تعاونية 
الر�سي اوال  طيب  - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 23) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FAZ (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CARROSSERIE
غرض الشركة بإ6جاز):)ميكانيكي).
تعاونية) (: املقر االآتلاعي) عيوان 
فاس) (32222 (- ( الر�سي اوال  طيب)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الفتاح حبيبي):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حبيبي) الفتاح  عبد  السيد 
حي) جريبكة  زنقة  (2 رقم) عيوانه)ا()
فاس) (32222 صفرو) طريق  االمل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حبيبي) الفتاح  عبد  السيد 
حي) جريبكة  زنقة  (2 رقم) عيوانه)ا()

فاس) (32222 صفرو) طريق  االمل 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)32.

482I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 Société «Centre 
 D’engineering Et Durabilité

« )CEDUR( Sarl A.U
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU

 HAY(EL(BAHJA(N° 231 EL

 KELAA(DES(SRAGHNA ، 43000،

 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

 Société «Centre(D’engineering 

  Et(Durabilité « )CEDUR( Sarl(A.U

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 328 

حي املرس  - 43222 قلعة السراغية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1925

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

 Société »Centre ( الشريك الوحيد)

 D’engineering( Et( Durabilité( «

CEDUR((Sarl(A.U()))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

(- ( املرس) حي  (328 رقم) اإلآتلاعي 

املغرب) السراغية  قلعة  (43222

النشاط) عن  التوقف  (: ل) نتيجة 

التجاري.



1525 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

و حد  مقر التصفية ب رقم)328 

قلعة) (43222 املغرب) ( املرس) حي 

السراغية املغرب.)

و عين:

و) مونعم  ( 6ونس) السيد)3()
عيوانه)ا()رقم))2))زنقة)39)حي الفرح))

()3( الرباط املغرب كلصفي) (12222

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)رقم)328 

حي املرس قلعة السراغية

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغية))بتاريخ)22 

 آيبر)2221)تحت رقم)586/2021.

487I

 STE MAROCCAN COMPANY OF STUDIENS

AND WORKS

 STE MAROCCAN

 COMPANY OF STUDIENS

AND WORKS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد6د للشركة

 STE MAROCCAN COMPABY

OF STUDIENS AND WORKS

 15IMM 50 GH 6 ETAGE

 3 MANAZIL(AL(ISMAILIA

 MEKNES ، 50000، meknes

maroc

 STE MAROCCAN COMPANY

   OF STUDIENS AND WORKS

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

 15IMM وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 50 GH 6 ETAGE 3 MANAZIL

 AL(ISMAILIA(MEKNES - 5000

.MEKNES MAROC

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5111

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين) (2222 6يا6ر) (23 املؤرخ في)

السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

KOUHAIL BILAL)كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)142.

488I

STREET BUSINESS CENTER

 HERTS EL JAAFARI

MOHAMED
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

STREET BUSINESS CENTER

علار3 رقم 12، رقم 7، زنقة الحرية، 

آليز، مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

 HERTS EL JAAFARI MOHAMED

شركة ذات املسؤولية املحدو 3)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي عبد هللا علارH 3 رقم 171 

6اسلين ماآوريل   - 42222 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4324

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 25)مارس) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

  HERTS EL JAAFARI MOHAMED

مبلغ رأسلالها)12.222) رهم وعيوان)

عبد) موالي  شارع  اإلآتلاعي  مقرها 

6اسلين) (171 رقم) (H علار3) هللا 

42222)مراكش املغرب) (- ( ( ماآوريل)

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 171 رقم) (H موالي عبد هللا علار3)

6اسلين ماآوريل)))-)42222)مراكش)

املغرب.)

و عين:
و) بعلة  ( ( جد6جة) السيد)3()
نزار) تجزئة  سلية  حي  عيوانه)ا()
بني مالل املغرب) ( (23222   22 رقم)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)122745.
489I

socomif(sarl

 MARAM-HOUYAM-AGRI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

socomif(sarl
زنقة محلد الحصالي علار3 35 شقة 

رقم 2 ، 14225، القييطر3 املغرب
 MARAM-HOUYAM-AGRI SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 اقامة 
موالي عبد العزيز زنقة  موالي عبد 
العزيزرقم 4 القييطر3 القييطر3 

14222 القييطر3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23723
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 MARAM-HOUYAM-AGRI SARL

.AU
فالحة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الزراعة).
عيوان املقر االآتلاعي):)59)اقامة)
موالي عبد) ( موالي عبد العزيز زنقة)

القييطر3) القييطر3  (4 العزيزرقم)
14222)القييطر3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد ا ريس الرا�سي)
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1.222 (: السيد ا ريس الرا�سي) (
بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ا ريس الرا�سي عيوانه)ا()
12)فال فلوري صد6ق) زنقة أ تجزئة)
القييطر3))14222)القييطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا ريس الرا�سي عيوانه)ا()
12)فال فلوري صد6ق) زنقة أ تجزئة)

القييطر3))14222)القييطر3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)89951.
492I

برتياريا و سرفيس

ESTHESLIM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

برتياريا و سرفيس
رقم 81زنقة 5 حي نزهة عين 

السبع الدارالبيضاء ، 22252، 
الدارالبيضاء املغرب

ESTHESLIM شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12 

زنقةسانت بوف اقامة بل ا6ر شقة 3 
الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.512223

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 29) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
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»222.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »322.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827314.
491I

 STE MAROCCAN COMPANY OF STUDIENS

AND WORKS

 STE MAROCCAN
 COMPABY OF STUDIENS

AND WORKS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE MAROCCAN COMPANY
OF STUDIENS AND WORKS

 15IMM 50 GH 6 ETAGE
 3 MANAZIL(AL(ISMAILIA

 MEKNES ، 50000، meknes
maroc

 STE MAROCCAN COMPABY
  OF STUDIENS AND WORKS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
 15IMM وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 50 GH 6 ETAGE 3 MANAZIL

 AL(ISMAILIA(MEKNES - 50000
.MEKNES  MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5111
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2222 6يا6ر) (23 في) املؤرخ 

املصا قة على):
 MEHDI ZHA ()3( تفويت السيد)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (1.222
()3( السيد) ( حصة لفائد3) (122.222
6يا6ر) (23 بتاريخ) (BILAL  KOUHAIL

.2222
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)142.
492I

bemultico((بيلولتيكو

ZALAGH TAFILAL
 زالغ تافياللت

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تحويل الشكل القانوني للشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 122 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكياس ، 52222، مكياس 
مكياس

ZALAGH TAFILAL زالغ تافياللت 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

و عيوان مقرها االآتلاعي كراج 22 
علار3 27 تجزئة مرآان 21 الشطر 

22 مكياس - 52222 مكياس.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)14) آيبر)2221)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو 3»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)142.
493I

THE RIGHT POINT

GRAVITON SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
GRAVITON SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 شارع 
مرس السلطان الطابق االول شقة 

3 - 22322 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GRAVITON SOLUTIONS
مراقبة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وإ ار3 األسطول بيظام الكلبيوتر.
)تطوير الويب.

تطوير تطبيقات الويب والجوال.
وتقيية) الهيدسية  االستشارات 

املعلومات.
توريد وتيفيذ حلول أتلتة املنزل)

للليازل واملكاتب واملباني واملزارع.
وإنشاء) وتصليم  و راسة  تيظيم 
وتصد6ر) واستيرا   وتأآير  وتصنيع 
وبيع وتنسيب وتطوير وتوزيع) وشراء)

أي برنامج أو نظام كلبيوتر.
إصالح وصيانة آليع أآهز3 نظام)

الحاسب املي.
لغرف) تخطيطي  تصليم 
وصيانة) الهواء) وتكييف  الكلبيوتر 
العواكس واملولدات وآليع املعدات)

الكهربائية وأآهز3 الكلبيوتر.
تجليع وتوريد الخزائن الكهربائية.
االآهز3) كافة  وتسويق  استيرا  

الكهربائية وااللكترونية.
اليلاذج) وإنتاج  وتصليم   راسة 

اإلعالنية والطي.
األنشطة) آليع  (، عام) بشكل 
الصياعية) العلليات  وآليع 
والتجارية واملالية وامليقولة والعقارية)
وآليع) نشاطها  تعزز  قد  التي 
مباشر) بشكل  املتعلقة  املعامالت 
وامليتجات) باألشياء) مباشر  غير  أو 
األشياء) وآليع  أعاله  املذكور3 
امللاثلة ذات الصلة أو التي قد تعزز)

إنشائها أو تطويرها)..
22)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
مرس السلطان الطابق االول شقة)3 

- 22322)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: مرضاوي) رفيع  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

522)حصة) ( (: السيد توفيق ربوح)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() مرضاوي  رفيع  السيد 

 2 ه) ج  كاليفورنيا  ليكريط  إقامة 

  9 شقة) (1 طابق) آاسلين  علار3 

22222)الدار البيضاء)املغرب.
السيد توفيق ربوح عيوانه)ا()رقم)

شارع الرياض تجزئة السالم حي) (82

البركة القرية)22222)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() مرضاوي  رفيع  السيد 

قامة ليكريط كاليفورنيا ج ه)2)علار3)

 22222   9 شقة) (1 آاسلين طابق)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)822.

494I

sofoget

L›ADRESSE DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

L›ADRESSE DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  القييطر3 

قاآيري 2 زنقة عالل الرحلاني رقم 

12 مكتب 4 - 14222  القييطر3 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23773
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.L’ADRESSE DESIGN

اشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عامة)

)أعلال التجهيز والتأثيث.

عيوان املقر االآتلاعي):))القييطر3)
زنقة عالل الرحلاني رقم) (2 قاآيري)

القييطر3) ( (14222  -  4 مكتب) (12

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: اميتاك) فاتن  ( السيد3)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد3))جولة نجار):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 (: اميتاك) فاتن  ( السيد3)

بقيلة)122) رهم.

السيد3))جولة نجار):)522)بقيلة)

122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

فاتن اميتاك عيوانه)ا() ( السيد3)

القييطر3)14222)القييطر3 املغرب.

عيوانه)ا()) نجار  جولة  ( السيد3)

القييطر3)14222)القييطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فاتن اميتاك عيوانه)ا()) ( السيد3)

القييطر3)14222))القييطر3 املغرب

عيوانه)ا()) نجار  جولة  ( السيد3)

القييطر3)14222))القييطر3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)89929.

495I

MISAGROUP

NEWTECH GREEN ENERGY
إعالن متعد  القرارات

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62  61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 NEWTECH GREEN ENERGY

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 21 شارع 

اللة 6اقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطابق االول رقم 52 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.312841

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

2221)تم اتخاذ) 25)غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تفويت)52)حصة للسيد محلد ازكاغ)

لفائد3 السيد محلد التاقي و تفويت)

لخصيم) طريق  للسيد  حصة  (52

لفائد3 السيد رمضان التاقي

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

استقالة السيد محلد ازكاغ والسيد)

مسيري) صفة  من  لخصيم  طريق 

الشركة و تعيين السيد محلد التاقي)

والسيد رمضان التاقي كلسير6ن آد )

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

استقالة السيد محلد ازكاغ والسيد)

مسيري) صفة  من  لخصيم  طريق 

الشركة و تعيين السيد محلد التاقي)

والسيد رمضان التاقي كلسير6ن آد )

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

غشت)2221)تحت رقم)794233.

492I

مكتب الخبر3 في املحاسبة

AZ BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الخبر3 في املحاسبة
22 زنقة ابن بطوطة ، 52222، 

الراشيد6ة املغرب
AZ BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 23 
شارع الداجلة بوتالمين - 52222 

الرشيد6ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AZ (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BUSINESS
غرض الشركة بإ6جاز):)-1)تيظيم)
وتسير األنشطة الرياضية والفيية.)-2 

املتاآر3.)-3)األشغال املختلفة..
 23 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)
 52222 (- بوتالمين) الداجلة  شارع 

الرشيد6ة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد ال الشيخ العلوي 6وسف)
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ال الشيخ العلوي 6وسف)
إقامة الخيزران مجلوعة) عيوانه)ا()

 12222 22)تلار3) 22)علار3 ف شقة)

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ال الشيخ العلوي 6وسف)

إقامة الخيزران مجلوعة) عيوانه)ا()

 12222 22)تلار3) 22)علار3 ف شقة)

سال املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)11.

497I

THE RIGHT POINT

NBYSS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NBYSS شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 شارع 

مرس السلطان الطابق االول شقة 

3 - 22322 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

528191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 15) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NBYSS
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تشجيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

والخبر3) املساعد3  وتطوير  وتعزيز 

واملشور3 وجدمات التدريب في مجال)

الحوكلة والتلويل.

العلليات) آليع  في  املساهلة 

العقارية) أو  الصياعية  أو  التجارية 

أو امليقولة أو املالية املتعلقة بشكل)

مباشر أو غير مباشر بهذا الغرض أو)

التي من املحتلل أن تسهل تحقيقه.

األنشطة) آليع  (، عام) بشكل 

الصياعية) العلليات  وآليع 

والتجارية واملالية وامليقولة والعقارية)

وآليع) نشاطها  تعزز  قد  التي 

مباشر) بشكل  املتعلقة  املعامالت 

وامليتجات) باألشياء) مباشر  غير  أو 

األشياء) وآليع  أعاله  املذكور3 

امللاثلة ذات الصلة أو التي قد تعزز)

إنشائها أو تطويرها)..

22)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)

مرس السلطان الطابق االول شقة)3 

- 22322)الدار البيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد3 نزيهة بلقزيز):))122)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بلقزيز  نزيهة  السيد3 

 22222 7)حي الهياء) زنقة امليار3 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نزيهة بلقزيز عيوانه)ا()زنقة)

امليار3 رقم)7)حي الهياء)22222)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828.

498I

AXOTEC SARL

 BLUE CORRIDOR
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BLUE CORRIDOR
INTERNATIONAL

شارع ابو بكر القا ري اقامة بانوراما 
م س 21 علار3 21 مكتب رقم 
29 سيدي معروف ، 22522، 

الدارالبيضاء املغرب
 BLUE CORRIDOR

INTERNATIONAL  شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع ابو 
بكر القا ري اقامة بانوراما م س 21 

علار3 21 مكتب رقم 29 سيدس 
معروف  - 22522 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BLUE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. CORRIDOR INTERNATIONAL
تشغيل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وحدات التصنيع والتجار3.
عيوان املقر االآتلاعي):)شارع ابو)
بكر القا ري اقامة بانوراما م س)21 
سيدس) (29 رقم) مكتب  (21 علار3)
البيضاء) الدار  (22522 (- ( معروف)

املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( لطيفي) عا ل  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( لطيفي) عا ل  السيد 

 85 علار3) (1 املستقبل م س) اقامة 

رقم)12)سيدي معروف)22522)الدار)

البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() ( لطيفي) عا ل  السيد 

 85 علار3) (1 املستقبل م س) اقامة 

رقم)12)سيدي معروف)22522)الدار)

البيضاء))املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828124.

499I

OCEAN(BUSINESS(&(CONSULTING(SARL(AU

SOFTMED PRODUCT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15

شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 1 

فاس، 32222، فاس املغرب

SOFTMED PRODUCT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 42 تجزئة 

الرياض 21 ميدلت - 54352  

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOFTMED PRODUCT

:)بيع املوا ) غرض الشركة بإ6جاز)

واملكلالت) طبية  شبه  واملعدات 

الغدائية).

عيوان املقر االآتلاعي):)42)تجزئة)

الرياض)21)ميدلت)-)54352))ميدلت)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بونيف) نورالد6ن  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد حاتم احداش):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نورالد6ن بونيف عيوانه)ا()

زنقة بوليفيا) (12 شارع موالي رشيد)

  1 الزهور) (21 املدجل) بسلة  إقامة 

32222)فاس املغرب.

عيوانه)ا() احداش  حاتم  السيد 

سامي) محلو   شارع  فاس  إقامة 

القدس) حي  (22 الشقة) البارو ي 

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نورالد6ن بونيف عيوانه)ا()

زنقة بوليفيا) (12 شارع موالي رشيد)

 1 الزهور) (21 املدجل) بسلة  إقامة 

32222)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بليدلت)

2222)تحت رقم)24.

522I
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ALPHA EXPERTISE

NATACHA COMPOUND
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ALPHA EXPERTISE

 Angle(Av(Med 5 et(Chevalier

 Bayard(Place(Yasser(Résidence

 Valrose(Entrée(E, Etage 1 App.3 -

 Belvédère ، 20300، Casablanca

MAROC

NATACHA COMPOUND شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 

بوسكور3 ، 1229 طريق رمل لهالل 

الدارالبيضاء - 27182 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.235247

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

شركة) (NATACHA COMPOUND

ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)

الوحيد مبلغ رأسلالها)12.222) رهم)

وعيوان مقرها اإلآتلاعي بوسكور3)،)

1229)طريق رمل لهالل الدارالبيضاء)

- 27182)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

لتصفية حبية).

و عين:

و) (JACOB  PEREZ السيد)3()

6وسف) موالي  54,شارع  عيوانه)ا()

املغرب) الدارالبيضاء) (IM C 22222

كلصفي))3()للشركة.

الجلعية) انعقا   تم  قد  و 

الختامية بتاريخ)22) آيبر)2221)وفي)

طريق رمل لهالل) (1229 (، بوسكور3)

27182)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827283.

521I

Idnaco

SSHB

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وفا3 شريك

Idnaco

 11B, Rue(Ahmed(Akrad, Oasis,

 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca(Maroc

SSHB  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

 Avenue وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 Abderrahim(Bouabid(Bd(Al

 Hamra(AGADIR - 80004

.AGADIR MAROC

وفا3 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2222)تم اإلعالم) 6يا6ر) (24 املؤرخ في)

 HAJ BRAHIM  ID الشريك) بوفا3 

و توزيع حصصه على) (HALI BICHA

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)22 
ً
الورثة تبعا

6وليوز)2221)بالشكل األتي):

 R’KIA(ANEJJAR( ( ،( (3 السيد)3()

حصة).

 R’KIA(ID-BELQIS((،((3()3(السيد

حصة).

 NAJEM(ID(HALI((،((14()3(السيد

حصة).

  FADMA(ID(HALLI( ( ، السيد)3()

7)حصة).

  KHADIJA( IDHALI( ( ، السيد)3()

7)حصة).

  AMINA( ID-HALLI( ( ، السيد)3()

7)حصة).

 ZAINA(ID(HALI((،((7()3(السيد

حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)128217.

522I

Idnaco

FERDAOUSS CALIFORNIA

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وفا3 شريك

Idnaco

 11B, Rue(Ahmed(Akrad, Oasis,

 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca(Maroc

  FERDAOUSS CALIFORNIA

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

 387BD وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 MOHAMED(V(ETAGE 7 N19

.- 20410 CASABLANCA(MAROC

وفا3 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)22)أكتوبر)2221)تم اإلعالم)

 HAJ BRAHIM ID الشريك) بوفا3 

و توزيع حصصه على) (HALI BICHA

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)22 
ً
الورثة تبعا

6وليوز)2221)بالشكل األتي):

 R’KIA(ANEJJAR( ( ،( (3 السيد)3()

حصة).

 R’KIA(ID-BELQIS((،((3()3(السيد

حصة).

 NAJEM(ID(HALI((،((14()3(السيد

حصة).

  FADMA(ID(HALLI( ( ، السيد)3()

7)حصة).

  KHADIJA( IDHALI( ( ، السيد)3()

7)حصة).

  AMINA( ID-HALLI( ( ، السيد)3()

7)حصة).

 ZAINA(ID(HALI((،((7()3(السيد

حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822372.

523I

مستأمية بيت املشاريع ش.م.م

ESPACE VERT TADLA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

مستأمية بيت املشاريع ش.م.م
39 اقلة زيرالبا الحي اال اري ، 
23522، قصبة تا لة املغرب

ESPACE VERT TADLA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 
28 الطريق الرئيسية مركز الخير  - 

23352 قصبة تا لة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1725

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 29) آيبر) املؤرخ في)
ESPACE VERT TADLA)شركة ذات)
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  99.222) رهم 
الطريق الرئيسية) (28 اإلآتلاعي رقم)
قصبة تا لة) (23352 (- ( مركز الخير)

املغرب نتيجة الفالس.
و عين:

السيد)3()تاغيا))حسن و عيوانه)ا()
 23352 ( آليلة) تجزئة  مكرر  (44
()3( كلصفي) املغرب  تا لة  قصبة 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
رقم) وفي  (2221 29) آيبر) بتاريخ)
(- ( الطريق الرئيسية مركز الخير) (28

23352)قصبة تا لة املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تا لة)

6يا6ر)2222)تحت رقم)12.
524I

3C-AUDIT

INSTALYAN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،
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CASABLANCA MAROC
INSTALYAN  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 42 

شارع الزرقطوني الطابق 5 رقم 
17 الدارالبيضاء - 22292 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. INSTALYAN
إ ار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

املقاهى.
 42 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 17 رقم) (5 شارع الزرقطوني الطابق)
الدارالبيضاء)-)22292)الدار البيضاء)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: تالتيت) آلال  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() تالتيت  آلال  السيد 
12)رحلة1  12)رقم)  6يار انور علار3)
البيضاء) الدار  (22292 بوعز3)  ار 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 فاطلة وعدي عيوانه)ا()
12)رحلة1  12)رقم)  6يار انور علار3)
البيضاء) الدار  (22292 بوعز3)  ار 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2221)تحت رقم)827892.

525I

LANA HOUSE

LANA HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

LANA HOUSE

  GR 32 N° 05 SIDI(MOUBARAKA

 BERNOUSSI HAY AL QODS

 GR 32 N° 5 SIDI(BERNOUSSI

 2000 CASABLANCA، 20610،

CASABLANCA MAROC

LANA HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

القدس مجلوعة 32 رقم 25 سيدي 

البرنو�سي  - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228221

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 أبريل) (12 في) املؤرخ 

املصا قة على):

لعيا6ة) ( نبيل) ()3( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتلاعية  حصة  (522

1.222)حصة لفائد3))السيد))3()نوفل))

لعراي�سي بتاريخ)12)أبريل)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتيبر)2221)تحت رقم)791982.

522I

.ACC-COSULTING

FATTAHIMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.ACC-COSULTING

 ،BP 2703 PPAL(VN(FES ، 30000

فاس املغرب

FATTAHIMO شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 138 

تجزئة األمان أملسير3 - 32232 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FATTAHIMO

أإلنعاش) (: غرض الشركة بإ6جاز)

بالتقسيط،) العقاقير  بيع  العقاري،)

أألشغال أملختلفة.

عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)138 

32232)فاس) (- تجزئة األمان أملسير3)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد مييوي عبد الفتاح):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفتاح) عبد  مييوي  السيد 
األمان) تجزئة  (138 رقم) عيوانه)ا()

أملسير3)32232)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفتاح) عبد  مييوي  السيد 
األمان) تجزئة  (138 رقم) عيوانه)ا()

أملسير3)32232)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

12) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)5725.

527I

مونيتيد

HICHOU NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 

الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93222، تطوان املغرب

HICHOU NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

امليبت زنقة 12 القابلية حي احريق 

مرتيل - 93152 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HICHOU NEGOCE

:)بيع وكراء) غرض الشركة بإ6جاز)

معدات البياء.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

القابلية حي احريق) (12 امليبت زنقة)

مرتيل)-)93152)مرتيل املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: ( السيد ابراهيم الهيشو)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم الهيشو))عيوانه)ا()

 4 حي عين شوفو شارع العقا  ملر)

املضيق)93222)املضيق))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الهيشو))عيوانه)ا()

 4 حي عين شوفو شارع العقا  ملر)

املضيق)93222)املضيق))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2228.

528I

األستاذ جليل بوقفاوي)-)موثق

 SOCIETE IMMOBILIERE - 
DAMIA
SARL

إعالن متعد  القرارات

األستاذ جليل بوقفاوي)-)موثق

52 زنقة محلد اسليحة الطابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

 SARL - SOCIETE(IMMOBILIERE 

DAMIA  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 145 شارع 

ابن سييا - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92157

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)29)6ونيو)2222

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

املصا قة على انتهاء)صالحيات السيد)

مصطفى بياني سليرس و ميحه ابراءا)

تاما  ون تحفظ

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
السيد3) من  كل  صالحيات  تجد6د 
محلد) السيد  بياني،) غزالن  امال 
السيد حلز3 الغراري ملد3) الغراري،)
على) املصا قة  مع  تنتهي  سيوات  (3

حسابات السية املالية ل)2222
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
كلسير) بياني  فيصل  السيد  تعيين 
املصا قة) مع  تنتهي  سيوات  (3 ملد3)

على حسابات السية املالية ل)2222
بيد رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
تحد6د صالحيات االمضاء)االآتلاعي)

و البيكي))
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6وليوز)2222)تحت رقم)741128.
529I

AL HISBA FISC  

 MOROCCO FOOD
NOODLES

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 MOROCCO FOOD NOODLES

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 82 زنقة 
سومية إقامة شهرزا  1 الطابق 3 
الرقم 13 اليخيل الدار البيضاء - 

22252 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MOROCCO FOOD NOODLES

تصنيع) (- (: غرض الشركة بإ6جاز)

وتعبئة وتسويق املعكرونة واليو لز.

الغذائية) امليتجات  استيرا   (-

)املوا  الخام وامليتجات النهائية(.

واملعكرونة) الصلصات  صياعة  (-

بلختلف نكهاتها.

-)تصنيع املكونات الغذائية.

ومعالجة) وتصنيع  وبيع  شراء) (-

والتقسيط) الجللة  وتجار3  وتوزيع 

لجليع امليتجات.

الجاهز3) الوآبات  تسويق  (-

واملكونات الغذائية.

تعبئة وتغليف وتحويل وتوزيع) (-

آليع امليتجات.

التجار3) و  والتصد6ر  اإلستيرا   (-

املباشر3 و غير املباشر3 لجليع املوا .

علوما كل العلليات التجارية،) (-

امليقولة) غير  او  امليقولة  املالية 

مباشر3) غير  أو  مباشر3  املرتبطة 

بالهدف املذكور أعاله و التي تساهم)

في تيلية الشركة..
زنقة) (82 (: عيوان املقر االآتلاعي)

 3 الطابق) (1 إقامة شهرزا ) سومية 

(- البيضاء) الدار  اليخيل  (13 الرقم)

22252)الدار البيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيز لعريوي):))334)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد امين مشهو ):))333)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

 333 ( (: الفواكه) آزير3  الشركة 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() لعريوي  عزيز  السيد 

 24222 الزرقطوني) شارع  (151

الجد6د3 املغرب.

عيوانه)ا() مشهو   امين  السيد 

الجد6د3) (24222 ( نسلة) تجزئة  (7

املغرب.

الشركة آزير3 الفواكه عيوانه)ا()
تجزئة قطاع الوئام رقم)327)العيا6د3)

11222)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() لعريوي  عزيز  السيد 
 24222 الزرقطوني) شارع  (151

الجد6د3 املغرب
عيوانه)ا() مشهو   امين  السيد 
الجد6د3) (24222 ( نسلة) تجزئة  (7

املغرب
عيوانه)ا() محلد  بياصر  السيد 
6وسف) شارع  املفضل  الشيخ  حي 
سال) (11222   122 بن تاشفين رقم)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828121.
512I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BSL SERVICE 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صيدوق البر6د 312 الرئيسية 
الرشيد6ة ، 52222، الرشيد6ة 

املغرب
 BSL SERVICE   شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي قصر 
الجد6د الخيك الرشيد6ة - 52222 

الرشيد6ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BSL ( (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.  SERVICE
محطة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وقو  مقهى االلعاب الرياضية.
قصر) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 52222 (- الجد6د الخيك الرشيد6ة)

الرشيد6ة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد بن مولى لحسن)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن مولى لحسن عيوانه)ا()
 52222 االنار3) تجزئة  (25 رقم)

الرشيد6ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن مولى لحسن عيوانه)ا()
 52222 االنار3) تجزئة  (25 رقم)

الرشيد6ة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)26/2022.
511I

FITICOF

2HI LES CERISES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

FITICOF
9 شارع غسان كيفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فاس املغرب
2HI LES CERISES شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 23 بلوك 3 
بئر انزران بيصفار  - 31222   صفرو 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3155

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 6يا6ر) (27 املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسلالها) ( (2HI LES CERISES

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

انزران) بئر  (3 بلوك) (23 اإلآتلاعي)

صفرو املغرب) ( ( (31222 (- ( بيصفار)

نتيجة ل):)عدم الشروع في العلل.

و حد  مقر التصفية ب)23)بلوك)

   31222 (- ( بيصفار) انزران  بئر  (3

صفرو املغرب.)

و عين:

و) احسا6ن  ( ( حليد) السيد)3()

الخامس) محلد  شارع  عيوانه)ا()
صفرو) ( ( (31222 ( طوطال) محطة 

املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2222)تحت رقم)12/2022.

512I

STE BIZAK SARL AU

STE BIOZAK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE BIZAK SARL AU
تجزئة بن جيران شارع أبوبكر قا 6ري 

رقم231 ، 22222، وآد3 املغرب

STE BIOZAK SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة بن 

جيران شارع أبوبكر قا 6ري رقم231 

- 22222 وآد3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32211

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

 STE BIOZAK SARL(الشريك الوحيد

AU))مبلغ رأسلالها)12.222,22) رهم)

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة بن)

جيران شارع أبوبكر قا 6ري رقم231 

(: ل) نتيجة  املغرب  وآد3  (22222  -

توقيف النشاط.

و حد  مقر التصفية ب تجزئة بن)

جيران شارع أبوبكر قا 6ري رقم231 - 

22222)وآد3 املغرب.)

و عين:

و) ( القباج) ( ( زكرياء) السيد)3()

اقامة) الريا�سي  حي  عيوانه)ا()

43شقة253  العلار3) املوحد6ن 

()3( كلصفي) املغرب  وآد3  (22222

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
تجزئة بن جيران شارع أبوبكر قا 6ري)

رقم231))وآد3

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)44.

513I

FITICOF

2HI LES CERISES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

FITICOF

9 شارع غسان كيفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فاس املغرب

2HI LES CERISES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 23 بلوك 
3 بئر انزران بيصفار - 31222 صفرو 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3155

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (27 املؤرخ في)
ذات) شركة  (2HI LES CERISES
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
انزران) بئر  (3 بلوك) (23 اإلآتلاعي)
املغرب) صفرو  (31222 (- بيصفار)

نتيجة لعدم الشروع في العلل.
و عين:

و) احسا6ن  ( ( حليد) السيد)3()
الخامس) محلد  شارع  عيوانه)ا()
صفرو) (31222 طوطال) محطة 

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بلوك) (23 وفي) (2222 6يا6ر) (27 بتاريخ)
3)بئر انزران بيصفار)-)31222)صفرو)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2222)تحت رقم)13/2022.
514I

ASMAA MEDIA GROUP

 ORGANICA NATUREL SKIN
CARE PRODUCTS

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

 ORGANICA NATUREL SKIN
CARE PRODUCTS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3)في طور 
التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 
القدس البقعة 1 الزنقة 15 املحل 

4 البرنو�سي البيضاء - 22222 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.415191
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (13 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
 ORGANICA NATUREL SKIN
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مبلغ رأسلالها) ( (CARE PRODUCTS
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
 1 البقعة) القدس  حي  اإلآتلاعي 
الزنقة)15)املحل)4)البرنو�سي البيضاء)
(: البيضاء)املغرب نتيجة ل) (22222 -

عدم االشتغال).
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
املحل) (15 الزنقة) (1 البقعة) القدس 
 22222 4)البرنو�سي البيضاء)املغرب)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( مصطفى) ( ا6لاس) السيد)3()
البيضاء) (22222 البيضاء) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822227.
515I

STE ANGLE DE GESTION SARL

TOUDRAGENCY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 2 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب
TOUDRAGENCY شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

احلد الحريزي تجزئة التلسلاني 
رقم -2ا - 93222 تطوان مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TOUDRAGENCY
(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

.MARKETING DIGITAL
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
التلسلاني) تجزئة  الحريزي  احلد 

رقم)-2ا)-)93222)تطوان مغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: 6وسف) فكري  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 1222 (: 6وسف) فكري  السيد 

بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() 6وسف  فكري  السيد 
 2 رقم) (4 شارع تاز3 اقامة النهضة ا)

املحنش)2  93222)تطوان))مغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() 6وسف  فكري  السيد 
 2 رقم) (4 شارع تاز3 اقامة النهضة ا)

املحنش)2  93222)تطوان مغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)385.
512I

مكتب األستاذ علر تامو لللحاما3

 SAMVARDHANA
 MOTHERSON REYDEL
 AUTOTECC MOROCCO

SAS
شركة املساهلة

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

مكتب األستاذ علر تامو لللحاما3
اقامة روك�سي، 29 شارع ميصور 

الذهبي الطابق 1 رقم 5 ، 92222، 
طيجة املغرب

 SAMVARDHANA

 MOTHERSON REYDEL
 AUTOTECC MOROCCO SAS

شركة املساهلة
وعيوان مقرها اإلآتلاعي امللليين، 
آلاعة سا نة  وار الدشريين جربة 

زكريا  - 93222 تطوان املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22)نونبر)2221)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االآتلاعي  املقر 
سا نة  وار) آلاعة  »امللليين،) من)
 93222 (- ( زكريا) جربة  الدشريين 
22)طيجة) تطوان املغرب»)إلى)»بقعة)
آلاعة) (- (2 سيتي) أوطوموتيف 
 92222 (- ( أنجرا) فحص  آوامعة 

طيجة))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249774.
517I

etude(maître(mohamed(ali(abartah

EXCEPTIONAL BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

 etude(maître(mohamed(ali
abartah

 rue(abou(alaa(zahr(quartier 75
 des(hôpitaux(n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca(maroc
EXCEPTIONAL BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

رقم 539، حي باب سبتة، رقم 37، 
فييدق - 22222 الفييدق املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8299
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 نونبر) (19 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.422.222) رهم»)
 1.522.222« إلى) »122.222) رهم»)

 رهم»)عن طريق):))-.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

12) آيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2221)تحت رقم)3272.

518I

etude(maître(mohamed(ali(abartah

EXCEPTIONAL BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

 etude(maître(mohamed(ali

abartah

 rue(abou(alaa(zahr(quartier 75

 des(hôpitaux(n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca(maroc

EXCEPTIONAL BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

رقم 539، حي باب سبتة، رقم 37، 

فييدق تجزئة رقم 539، حي باب 

سبتة، رقم 37، فييدق 22222 

الفييدق املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8299

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 نونبر) (19 في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()امحلد الغراري)

 3.752 معه) من  و  حسني  ا ري�سي 

 15.222 حصة اآتلاعية من أصل)
بشرى)) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

الخللي�سي))بتاريخ)19)نونبر)2221.
)3()امحلد لغراري) تفويت السيد)

 3.752 معه) من  و  حسني  ا ري�سي 

 15.222 حصة اآتلاعية من أصل)

6اسين) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

الحياني بتاريخ)19)نونبر)2221.
)3()امحلد لغراري) تفويت السيد)

 7.522 معه) من  و  حسني  ا ري�سي 

 15.222 حصة اآتلاعية من أصل)

 G.H ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

GINANCE.COM G.H GINANCE.

COM)بتاريخ)19)نونبر)2221.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
12) آيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2221)تحت رقم)3272.

519I

MJD LUX

MJD LUX SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJD LUX
 RUE 37 N 10 HAY(AL(WAHDA
 1 MEKNÈS ، 50000، Meknès

Maroc
MJD LUX SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
 RUE 37 N وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 10 HAY(AL(WAHDA 1 MEKNÈS

- 50000 Meknès(Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MJD (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LUX SARLAU
 Travaux (: غرض الشركة بإ6جاز)

.Divers ou de Constructions
 RUE (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 37 N 12 HAY AL WAHDA 1
 MEKNÈS( -( 50000( Meknès

.Maroc
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( مجاهد) عا ل  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1222 (: مجاهد) عا ل  السيد 
بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() مجاهد  عا ل  السيد 
 Rue 37 N 12 HAY AL WAHDA 1

.50000(Meknès(Maroc
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( مجاهد) عا ل  السيد 
 Rue 37 N 12 HAY AL WAHDA 1

50000(Meknès(Maroc
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)12.
522I

امغار عبد الغافور

KAHAN COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة اليور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
KAHAN COSMETIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي الد6ز3 
شارع  كالة زنقة 3 مرتيل  - 93152 

مرتيل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24281

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 24) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()6وسف الكهان)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (522
122)حصة لفائد3))السيد))3()محلد)

الكهان بتاريخ)24)شتيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2234.
521I

 6وان الخدمات

SOCIETE PTUF
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 6وان الخدمات

شارع محلد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 12222، سيدي قاسم 

املغرب

SOCIETE PTUF شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اوال  

شبل بير الطالب  سيدي قاسم - 

12222 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE PTUF

نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع-)نقل االمتعة غير املصحوبة-

التصد6ر واالستيرا ..

عيوان املقر االآتلاعي):) وار اوال )

(- قاسم) سيدي  ( الطالب) بير  شبل 

12222)سيدي قاسم املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد سعيد محجوبي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد محجوبي عيوانه)ا()

87)شارع آون آورس علار3)7)شقة)

751   33272)فلواغاك فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد محجوبي عيوانه)ا()

87)شارع آون آورس علار3)7)شقة)

751   33272)فلواغاك فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

شتيبر)2221)تحت رقم)252.

522I

Mediexperts(sarl

IGNISTAS

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

Mediexperts(sarl

 RUE ALFOURAT MAARIF 39

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

IGNISTAS  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 39، زنقة 

الفرات، الطابق الثاني حي املعاريف 

- الدار البيضاء - 22332 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.428729

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تم تعيين) 24)شتيبر) املؤرخ في)

 AFIFI()3(مسير آد6د للشركة السيد

Aalaeddine)كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2221)تحت رقم)798395.

523I
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FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

A MARKET
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000
فاس املغرب

A MARKET شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

تطوان رقم 17ساحة  اطلس فاس - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 A (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MARKET
:)بيع املوا ) غرض الشركة بإ6جاز)

الغدائية بالتقسيط و الجللة.
التصد6ر و االسترا ..

زنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
17ساحة))اطلس فاس)-) تطوان رقم)

32222)فاس املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد عيساوي الغالي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عيساوي الغالي))عيوانه)ا()
ق83  فيال  البديع  حدائق  تجزئة 
االندلس عين الشقف موالي يعقوب)

فاس 32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عيساوي الغالي))عيوانه)ا()
ق83  فيال  البديع  حدائق  تجزئة 
االندلس عين الشقف موالي يعقوب)

فاس)32222)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
12) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)5729.
524I

Société marocaine de révision des comptes

AWM & ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 23
 résidence(le(Yacht, immeuble
 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،
20000، CASABLANCA(MAROC

AWM & ASSOCIES شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 75, شارع 
11 6يا6ر الطابق االول شقة 129 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249485

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2218 أكتوبر) (15 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 3)
AWM(&(ASSOCIES))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
اإلآتلاعي)75,)شارع)11)6يا6ر الطابق)
الدار) (22222  -  129 شقة) االول 
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)قرار الجلع)

العام.
و حد  مقر التصفية ب)75,)شارع)
 -  129 6يا6ر الطابق االول شقة) (11

22222)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)3()عبد الواحد))ميتصير و)
 2 148شارع الزاس طابق) عيوانه)ا()
الشقة)4)الدار البيضاء)22222)الدار)

البيضاء)املغرب كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2219)تحت رقم)723748.
525I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

EXPERTISE RAJAA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
EXPERTISE RAJAA شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي وآد3، 
رقم 12، شارع مامون تدالوي 
العونية - 22222 وآد3 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32959
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2222 32) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 52.222« من) أي  »52.222) رهم»)
عن) »122.222) رهم») إلى)  رهم»)
مع  6ون) مقاصة  إآراء) ( (: طريق)
الشركة املحد 3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
22) آيبر) بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2221)تحت رقم)4388.
522I

STE AGEFICO SARL

IP MAGIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طيجة املغرب

IP MAGIC شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

حسن الداجل الطابق 1 رقم 57 - 

92222 طيجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121959

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 12) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
الزيزي) علر  ()3( السيد) تفويت 

 122 حصة اآتلاعية من أصل) (12

حصة لفائد3))السيد))3()أسامة أمين)

بتاريخ)12) آيبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

24) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)249152.

527I

NEW CONNECT CONSULTING

SIGMA PRECISION
إعالن متعد  القرارات

NEW CONNECT CONSULTING

 N°500 1ER(ETAGE(AV(MAKDAD

 LAHRIZI(CASABLANCA(N°500

 1ER ETAGE AV MAKDAD

 LAHRIZI(CASABLANCA،

MAROC 22452، الدار البيضاء

SIGMA PRECISION »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 27 حي 

لعيون الطابق الثالث شقة رقم 5 

املحلد6ة - 28822 املحلد6ة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25823

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تم اتخاذ) (2221 6ونيو) (11 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

وفا3 الشريك

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:
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وتحد6ثات) القانونية  التعد6الت  (

املا تين)2)و)7)من اليظام األسا�سي

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

استقالة املسير

قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

تعيين مسير آد6د للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

املساهلات

بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)

الراسلال

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( باملحلد6ة) االبتدائية 

غشت)2221)تحت رقم)1752.

528I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

Sté JELBAY TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

Sté JELBAY TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي الطابق 

الثاني، زاوية شارع الفتواكي و زنقة 

الفوازييه رقم 5 - 22222 وآد3 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32133

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)25)نونبر)2221)تلت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

-نقل العلال..

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

27) آيبر) بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2221)تحت رقم)4442.

529I

FB2H CONSEILS

GASMOU DRA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

GASMOU DRA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار تكيت 

ترناتة - 47922 زاكور3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2321

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (GASMOU DRA

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

اإلآتلاعي  وار تكيت ترناتة)-)47922 

الألزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  زاكور3 

اإلقتصا 6ة.

و حد  مقر التصفية ب  وار تكيت)

ترناتة)-)47922)زاكور3 املغرب.)

و عين:

و) موآان  ( رشيد) السيد)3()

عيوانه)ا()حي زاوية املجدوب)47922 

زاكور3 املغرب كلصفي))3()للشركة.

و) الكاسمي  ( علر) السيد)3()

الخضراء) املسير3  حي  عيوانه)ا()

()3( زاكور3 املغرب كلصفي) (47922

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

29) آيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكور3)

2221)تحت رقم)59.

532I

marrakech(finance

FIRST COFFEE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)األشخاص املعيويون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

FIRST COFFEE

بلقت�سى))الجلع العام االستثيائي)

الكائن) (FIRST COFFEE لشركة)

فرنسا) شارع  (: ب) االآتلاعي  مقرها 
 H علار3) حسن  موالي  شارع  زاوية 
املغرب) ( مراكش) ( (42222  -   21 رقم)

املؤرخ في)21)6يا6ر)2222)تقرر ما6لي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (

فرنسا) شارع  (: ب) الكائن  التجاري 
 H علار3) حسن  موالي  شارع  زاوية 
املغرب) مراكش  (42222  -  21 رقم)

 FIRST شركة) طرف  من  املوقع  (،

لألصل) مالكة  بصفتها  (: (COFFEE

 LAYAL GESTION التجاري و شركة)

بصفتها مسير3 حر3.

531I

CABINET BOUZIDI

HLIMI DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عيد مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الياظور ، 22222، الياظور املغرب

HLIMI DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي وال  

عي�سى زنقة تونس رقم 44 بني انصار 

ناظور 22222 ناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HLIMI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.DISTRIBUTION
استيرا ) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وتوزيع امليتجات الغذائية.
حي وال ) (: عيوان املقر االآتلاعي)
عي�سى زنقة تونس رقم)44)بني انصار)

ناظور)22222)ناظور املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: مصطفى) حليمي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: السيد عبد الغفور حييني)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حليمي مصطفى عيوانه)ا()
 22222 بني انصار) ( حي وال  عي�سى)

ناظور املغرب.
حييني) الغفور  عبد  السيد 
زغيغن)) 6حي  وال   حي  عيوانه)ا()

22222)ناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حليمي مصطفى عيوانه)ا()
 22222 بني انصار) ( حي وال  عي�سى)

ناظور املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)22)نونبر)

2221)تحت رقم)4492.
532I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

RYAD ZAGOURA TRADE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC
RYAD ZAGOURA TRADE  شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 
ذات الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي زاوية محج 
اللة الياقوت و زنقة العرعار علار3 9 
اقامة غالي الطابق الرابع الشقة 17 

- 22832 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526795

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RYAD (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

. ZAGOURA TRADE
غرض الشركة بإ6جاز):)املتاآر3 في)

املوا  و اال وات االشغال البياء.
عيوان املقر االآتلاعي):)زاوية محج)
اللة الياقوت و زنقة العرعار علار3)9 
اقامة غالي الطابق الرابع الشقة)17 - 

22832)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد محلد أوالشيخ)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محلد أوالشيخ عيوانه)ا()
 2 أوه طابق) (22 اقامة آوهر3 م س)
رقم)11)حي مالي رشيد)22722)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد أوالشيخ عيوانه)ا()
 2 أوه طابق) (22 اقامة آوهر3 م س)
رقم)11)حي مالي رشيد)22722)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)825294.
533I

FLASH ECONOMIE

NEBO
إعالن متعد  القرارات

NEBO
مقرها االآتلاعي: وار ا6ت قسو ا6ت 

حدو مجلع الطلبة الخليسات
رأسلالها: 122222  رهم
رقم التقييد في السجل 

التجاري:27439
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ بتاريخ)25)نونبر)2221)قرر ما)

6لي):
شيوف) 6اسين  السيد  تفويت 
922)حصة اآتلاعية للسيد حسني)

اآراي
الشكل) تحويل  على  املوافقة 
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
مسؤولية) ذات  شركة  الى  الوحيد 

محدو 3
املوافقةعلى تفويت الحصص بين)
السيد 6اسين شيوف و السيد حسني)

اآراي
التقسيم الجد6د للحصص:

السيد 6اسين شيوف)122)حصة
السيد حسني اآراي)922)حصة

املجلوع)1222)حصة
من) و7) (2,3,1 الفصول) تعد6ل 

اليظام األسا�سي للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) بالخليسات  االبتدائية 

6يا6ر)2221)تحت رقم7 .
534I

CABINET BOUZIDI

 SOCIETE HAKIM
 COMMERCE

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BOUZIDI
عيد مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الياظور ، 22222، الياظور املغرب

 SOCIETE HAKIM COMMERCE
 INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

املسير3 رقم 372 - 22222 ناظور 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12879
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 14) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 SOCIETE HAKIM الشريك الوحيد)
  COMMERCE INTERNATIONAL
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
شارع) اإلآتلاعي  مقرها  وعيوان 
ناظور) (22222  -  372 رقم) املسير3 
 CESSATION (: ل) نتيجة  املغرب 

.D’ACTIVITEE
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
ناظور) (22222  -  372 رقم) املسير3 

املغرب.)
و عين:

و) شاوي  ( ( محلد) السيد)3()
فرجانة) حجيون  عيوانه)ا() وار 
()3( كلصفي) املغرب  ناظور  (22222

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)4722.
535I

CABINET BOUZIDI

 SOCIETE HAKIM
 COMMERCE

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BOUZIDI
عيد مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الياظور ، 22222، الياظور املغرب

 SOCIETE HAKIM COMMERCE

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 
املسير3 رقم 372 حي املجاهيد6ن 
رقم 57 العروي 22222 ناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12879

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
 SOCIETE HAKIM COMMERCE
ذات) شركة  (INTERNATIONAL
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع)
املجاهيد6ن) حي  (372 رقم) املسير3 
ناظور) (22222 العروي) (57 رقم)
 CESSATIONل نتيجة  املغرب 

.D’ACTIVITEE
و عين:

و) الشاوي  ( محلد) السيد)3()
فرجانة) ( احجيون) عيوانه)ا() وار 
()3( كلصفي) املغرب  ناظور  (22222

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
شارع) وفي  (2221 21) آيبر) بتاريخ)
ناظور) (22222  -  372 رقم) املسير3 

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)4723.
532I

FACE FIDUCIAIRE

HANWORK
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
229 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 2 ، 22132، الدار 
البيضاء املغرب

HANWORK شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي 221 
شارع مصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 

22132 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HANWORK
إرشا  في) (: غرض الشركة بإ6جاز)

التوظيف.
 221 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 -   9 2)ش) شارع مصطفي املعاني ط)

22132)الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد هشام املصبحي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام املصبحي عيوانه)ا()
 81 رقم) الساقية الحلراء) (5 آليلة)
الدارالبيضاء) (22222 ق ج البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام املصبحي عيوانه)ا()
 81 رقم) الساقية الحلراء) (5 آليلة)
الدارالبيضاء) (22222 ق ج البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)-.

537I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

AFRIC REALISATIONS
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

22 شارع سيدي عبد الرحلان 
الشقة 1 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
AFRIC REALISATIONS »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 85 زنقة 

مراكش - - وآد3 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33299

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 13) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
املال) رأس  ( أن) العام  الجلع  قرر 
سيرتفع)) ( ) رهم) (1.222.222 الحالي)
) رهم لكي 6صل) (2.239.722 بلبلغ)
بخلق) وذلك  7.239.722) رهم  إلى)
 122 22.397)حصة مقابل) وإصدار)
تكتب نقدا)  رهم للحصة الواحد3،)
وقام) ويسرح بأكللها عيد االكتتاب.)
املكتتب،) الرأسلال  بتحرير  الشركاء)
2.239.722) رهم عن طريق) بقيلة)
سيدات) في  ملثلة  عينية  تقد6لات 

رأس املال.
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
املال) رأس  ( أن) العام  الجلع  قرر 
سيرتفع)) ( ) رهم) (7.239.722 الحالي)
) رهم لكي 6صل) (2.922.322 بلبلغ)
12.222.222) رهم وذلك بخلق) إلى)
مقابل) حصة  (29.223 وإصدار)
تكتب) 122) رهم للحصة الواحد3،)
نقدا ويسرح بأكللها عيد االكتتاب.)
الرأسلال) بتحرير  الشركاء) وقام 
2.922.322) رهم،) بقيلة) املكتتب،)
بلقاصة مع مستحقات ثابتة وسائلة)

ومستوآبة على عاتق الشركة.
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
صيغة)) ( إعا 3) العام،) الجلع  ( قرر)
ذات)) ( للشركة) ( األسا�سي) ( القانون)
املسؤولية املحدو 3))و املصا قة على)

تم) كلا  الجد6د،) األسا�سي  القانون 

عرضه من طرف املسير6ن.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

الذي 6يص على) (:7 و) (2 بيد رقم)

بياءا على ماسبق،)قرر الجلع) ما6لي:)

من) (7 و) (2 الفصلين) تغيير  العام 

القانون األسا�سي.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)32.

538I

FACE FIDUCIAIRE

INTER›ACTIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

229 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 2 ، 22132، الدار 

البيضاء املغرب

INTER›ACTIVE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 221 

شارع مصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 

22132 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

527427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.INTER’ACTIVE

ارشا  في) (: غرض الشركة بإ6جاز)
التوظيف.

 221 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 -   9 2)ش) شارع مصطفي املعاني ط)

22132)الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد هشام املصبحي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام املصبحي عيوانه)ا()
 81 رقم) الساقية الحلراء) (5 آليلة)
الدارالبيضاء) (22222 ق ج البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام املصبحي عيوانه)ا()
 81 رقم) الساقية الحلراء) (5 آليلة)
الدارالبيضاء) (22222 ق ج البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)-.

539I

monde(consulting

MNM TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

monde(consulting
٬766شارع محلد السا س الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 22552، الدار 
البيضاء املغرب

MNM TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  رب 

الفقراء زنقة 17 رقم 12 - 22552 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.481281
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (MNM TOURS

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
اإلآتلاعي  رب الفقراء)زنقة)17)رقم)

املغرب) البيضاء) الدار  (22552  -  12

على) املتوالية  الخسائر  (: ل) نتيجة 

الشركة وعجزها عن االستلرار.

ب  رب) التصفية  مقر  حد   و 
 22552  -  12 رقم) (17 زنقة) الفقراء)

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ميعيم  ( شيلاء) السيد)3()
17)رقم) عيوانه)ا() رب الفقراء)زنقة)

املغرب) البيضاء) الدار  (22552  28

كلصفي))3()للشركة.

السيد)3()أ6وب))ميعيم و عيوانه)ا()
 رب الفقراء)زنقة)17)رقم)28 22552 

()3( كلصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:) رب الفقراء)زنقة)17)رقم)12

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822787.

542I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

SOCIÉTÉ TRANS & EXPLOIT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

Société(Trans & Exploit شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي آراج، 
الحي املجهز رقم 22. - 24552 آرا 3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Société(Trans(&(Exploit
تجار3) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وتسويق الفحم،
-)نقل البضائع للحساب الخاص،

-)تاآر,
)-األشغال العامة و البياء,

)-التصد6ر و االستيرا ,.
آراج،) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الحي املجهز رقم)22. - 24552)آرا 3)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() شيخام  ميار  السيد3 
آرا 3) (24552  71 الحي املجهز رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() شيخام  ميار  السيد3 
آرا 3) (24552  71 الحي املجهز رقم)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
22) آيبر) بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2221)تحت رقم)4397.

541I

CEDECOM

ISRAA LILISKAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC

ISRAA LILISKAN شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12 زنقة 
الشرار 3  رب لوبيال بوركون الدار 

البيضاء الدار البيضاء 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 فبرا6ر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ISRAA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.LILISKAN
ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة) (12 (: عيوان املقر االآتلاعي)
الدار) بوركون  لوبيال  الشرار 3  رب 
البيضاء)الدار البيضاء)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
342)حصة) ( السيد رشيد الحلو):)

بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد عبد املجيد السالك):))332 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 332 ( (: بوتوميت) سعيد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الحلو  رشيد  السيد 
رقم) (5 علار3) (1 اقامة بدر مجلوعة)
اليواصر) بوعز3  احلد  ار  اوال   (22
الدار البيضاء))22222)الدار البيضاء)

املغرب.
السالك) املجيد  عبد  السيد 
 2 س) م  الرحلة  اليخيل  عيوانه)ا()
1) ار) اوال  احلد) (12 رقم) (9 علار3)
بوعز3 اليواصر البيضاء)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
السيد سعيد بوتوميت عيوانه)ا()
الشرف)2)م س)38)علار3)21)الشقة)
 22222 البيضاء) الدار  األلفة  (25

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() الحلو  رشيد  السيد 
رقم) (5 علار3) (1 اقامة بدر مجلوعة)
اليواصر) بوعز3  احلد  ار  اوال   (22
الدار البيضاء))22222)الدار البيضاء)

املغرب
السالك) املجيد  عبد  السيد 
 2 س) م  الرحلة  اليخيل  عيوانه)ا()
1) ار) اوال  احلد) (12 رقم) (9 علار3)
بوعز3 اليواصر البيضاء)22222)الدار)

البيضاء)املغرب
السيد سعيد بوتوميت عيوانه)ا()
الشرف)2)م س)38)علار3)21)الشقة)
 22222 البيضاء) الدار  األلفة  (25

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2221)تحت رقم)-.

542I

FLASH ECONOMIE

HF IMMO
إعالن متعد  القرارات

HF IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها: 122222  رهم

مقرها االآتلاعي:بوسكور3 بارك 
تجزئة 5 فيال الخضراء اليواصر 

الدار البيضاء
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
392153

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ بتاريخ 17 ماي 22219 قرر 

ما 6لي:
إلى) الشركة  تسلية  -تغيير 

COURTE ECHELLE PRIVEE
-)توسيع نشاط الشركة من جالل:)
فصول الحضانة الخاصة واالبتدائية)
والكلية والثانوية واإلعدا 6ة.)افتتاح)
ورياض) الحضانة  وتشغيل  ور 
األطفال.)املشاركة في آليع العلليات)
التجارية أو الصياعية)،)بشكل مباشر)
إنشاء) جالل  من  (، مباشر) غير  أو 
أو) (، أو مساهلات) (، شركات آد6د3)
أوراق) أو اشتراكات أو شراء) (، رعا6ة)
مالية للشركات)،)أو علليات اندماج)،)
أو تحالفات)،)وكل ذلك لغرض تيفيذ)

األنشطة املذكور3 أعاله.
-تعيين مسير6ن آد  للشركة):

السيد بن كيران عثلان
السيد بن كيران محلد

11,3)من اليظام) تعد6ل الفصول)
األسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)221
543I

ALLEGEANCE CONSULTING

 FRONT LINE PROPRERTIES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرو ني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبيان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طيجة املغرب
 FRONT LINE PROPRERTIES
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 183 
شارع ولي العهد مركز نريا الطابق 
االر�سي محل رقم 13 - 92222 

طيجة   املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.88779

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 نونبر) (29 املؤرخ في)

 FRONT LINE PROPRERTIES

املسؤولية) ذات  شركة  ( (SARL

 12.222 رأسلالها) مبلغ  املحدو 3 

 183  رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي)

الطابق) نريا  مركز  العهد  ولي  شارع 

االر�سي محل رقم)13 - 92222)طيجة)))

املغرب))نتيجة ل اآلاع الشركاء)على)

تصفية الشركة..

و عين:

و) امزين  ( ( محلد) السيد)3()

حي) رشيد  موالي  شارع  عيوانه)ا()

املغرب) ( ( طيجة) (92222 املجاهد6ن)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)29)نونبر)2221)وفي)183)شارع)

ولي العهد مركز نريا الطابق االر�سي)

محل رقم)13 - 92222)طيجة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249238.

544I

ALLEGEANCE CONSULTING

 STAR INK PROPERTIES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرو ني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبيان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طيجة املغرب

 STAR INK PROPERTIES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 183 

شارع ولي العهد مركز نريا الطابق 

االر�سي محل رقم 13  - 92222 

طيجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.88781

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (29 املؤرخ في)
 STAR INK PROPERTIES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 مبلغ)
وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)
ولي) شارع  (183 اإلآتلاعي) مقرها 
العهد مركز نريا الطابق االر�سي محل)
املغرب) طيجة  (92222  -   13 رقم)
على تصفية) الشركاء) نتيجة الآلاع 

الشركة..
و عين:

و) امزين  ( ( محلد) السيد)3()
حي) رشيد  موالي  شارع  عيوانه)ا()
املغرب) ( ( طيجة) (92222 املجاهد6ن)

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)29)نونبر)2221)وفي)183)شارع)
ولي العهد مركز نريا الطابق االر�سي)
92222)طيجة) 13))طيجة) محل رقم)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249239.
545I

ALLEGEANCE CONSULTING

FINCA DE CABO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرو ني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبيان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طيجة املغرب
FINCA DE CABO SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 252 

تطوان قامة فرس بلوك ب الطابق 2 
رقم 7  - 93222 تطوان  املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22723
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (29 املؤرخ في)
شركة) ( (FINCA DE CABO SARL
مبلغ) املحدو 3  املسؤولية  ذات 
وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)

تطوان) (252 اإلآتلاعي) مقرها 
رقم) (2 الطابق) قامة فرس بلوك ب 

نتيجة) ( املغرب) ( تطوان) (93222  -   7

الآلاع الشركاء)على التصفية)..

و عين:

و) الوزاني  ( ( ( هشام) السيد)3()

تجزئة) املجاهد6ن  طريق  عيوانه)ا()

املسجد فيال)4)طيجة))92222)طيجة))

املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 252 وفي) (2221 نونبر) (29 بتاريخ)

تطوان قامة فرس بلوك ب الطابق)2 
رقم)7  - 93222)تطوان))املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

14) آيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2221)تحت رقم)7442.

542I

Les bons comptes

ALPAGA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

ALPAGA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 129 
زنقة 3 الحي الصياعي موالي رشيد - 

22522 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.299723

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 15) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.522.222) رهم»)

 2.222.222« إلى) »522.222) رهم»)

 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827512.

547I



1541 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

مـكـتـب الـلحـاسـبـة و الـخـبـر3))حـلـداوي 6ـحـيـى

SO FAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مـكـتـب الـلحـاسـبـة و الـخـبـر3  

حـلـداوي 6ـحـيـى

18 شـارع بـور سـعـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،22222 ،سـعـيـد

SO FAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

املحطة oncf - 60000 وآد3 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29835

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 23) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

  SO FAR TRANS الوحيد) الشريك 

122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 

ساحة) اإلآتلاعي  مقرها  وعيوان 

املحطة)oncf(-(60000)وآد3 املغرب)

تحصيل عجز 6فوق ثالث) (: نتيجة ل)

أرباع رأسلال الشركة.

ساحة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

وآد3) (22222 املغرب) (oncf املحطة)

املغرب.)

و عين:

و) بحلوفة  ( ا6لان) السيد)3()
الحدا 3)) تجزئة  (335 رقم) عيوانه)ا()

كلصفي) املغرب  القييطر3  (14222

)3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

23) آيبر) بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2221)تحت رقم)4418.

548I

D&C(COMPANY

AFRICA 4D A4D
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D&C(COMPANY

الشقة رقم 23 شارع محلد الخامس 

علار3 مضران الطابق الثاني ، 

23322، بركان املغرب

AFRICA 4D(A4D شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي العلار3 
رقم 12، شارع بيرانزران، حي 

الحسني  - 322 23 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 15) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AFRICA 4D A4D

غرض الشركة بإ6جاز):)-)طباعة)

-)االتصال الرقمي

-)مصلم كلبيوتر.

العلار3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
رقم)12،)شارع بيرانزران،)حي الحسني))

- 322 23)بركان املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 52.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محلدحاجي) السيد 

حصة بقيلة)52,22) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() حاجي  محلد  ( السيد)
 23252 بركان) اكليم  (22 حي) (229

بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() حاجي  محلد  السيد 
 23252 بركان) اكليم  (22 حي) (229

بركان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)28.

549I

STE TIB COMPT SARL AU

white car
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدا ي مكتب رقم 
25 ، 22222، وآد3 املغرب

white car شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
اموزار كيدر حي الزيتون رقم 121 - 

22222 وآد3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22251

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 12) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 white car))مبلغ رأسلالها)
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة)
 121 رقم) الزيتون  حي  كيدر  اموزار 
(: ل) نتيجة  املغرب  وآد3  (22222  -

توقف نشاط الشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 -  121 اموزار كيدر حي الزيتون رقم)

22222)وآد3 املغرب.)
و عين:

)لشهب و) السيد)3()6ونس حكيم)
 2 عيوانه)ا()حي االندلس زنقة الثياء)
رقم)3 22222)وآد3 املغرب كلصفي)

)3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)39.
552I

FLASH ECONOMIE

SAHRAFLEX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAHRAFLEX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري: 

42533
املؤرخ) العام  الجلع  بلقت�سى 
بتاريخ)17) آيبر)2221))قرر الشريك)

الوحيد ما 6لي
SAHRAFLEX)حل شركة-)

بوفتاس) حسن  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة-

شارع) (41 في) التصفية  حد  مقر 
  -  37 ( الشقة) (7 الزرقطوني الطابق)

الدارالبيضاء-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6يا6ر)2221)تحت رقم)827244
551I

RECOFIDUS EL BAKKALI AHMED

NKS PRO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد6د للشركة

 RECOFIDUS EL BAKKALI
AHMED

 AV HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL 1ER(ETAGE(N°2

 AV HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL 1ER(ETAGE(N°3،
93000، TETOUAN(MAROC

 NKS PRO



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1542

  شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
غرغيز علار3 32 الطابق 25 رقم 19  

- 93222 تطوان  املغرب .
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27295

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تم تعيين) 29) آيبر) املؤرخ في)
بن) السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

سعيد)))نور الد6ن))كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2221)تحت رقم)7481.
552I

STE TIB COMPT SARL AU

AL FAJR GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدا ي مكتب رقم 
25 ، 22222، وآد3 املغرب
al(fajr(gestion شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة علر 

الريفي رقم 12 - 22222 وآد3 
املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32921
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 22222  -  12 »زنقة علر الريفي رقم)
شارع) »ملتقى  إلى) املغرب») وآد3 
الد6ن) آلال  و  الدرفوفي  محلد 
وآد3)) (22222  -  12 رقم) افغاني 

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)22.
553I

STE TIB COMPT SARL AU

 SOCIETE CIVIL

IMMOBILIER HIMSE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدا ي مكتب رقم 

25 ، 22222، وآد3 املغرب

 SOCIETE CIVIL IMMOBILIER

HIMSE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 

بور سعيد رقم 18 الطابق االول - 

22222 وآد3 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17237

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 27) آيبر) املؤرخ في)

 SOCIETE CIVIL IMMOBILIER

املسؤولية) ذات  شركة  (HIMSE

 122.222 رأسلالها) مبلغ  املحدو 3 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة)

(- االول) الطابق  (18 رقم) بور سعيد 

22222)وآد3 املغرب نتيجة لتوقف)

نشاط الشركة.

و عين:

الطلحاوي) ( احلد)  السيد)3()

رقم) زنقة الدار البيضاء) و عيوانه)ا()

7 22222)وآد3 املغرب كلصفي))3()

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)27) آيبر)2221)وفي زنقة بور)

سعيد رقم)18)الطابق االول)-)22222 

وآد3 املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)23.

554I

PF EXPERTS

MELYES HOLDING
إعالن متعد  القرارات

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عطية, علار3 بيعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب

MELYES HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: شارع 

محلد 5 سفلي علار3 آاسم 25 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112299

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

2221)تم اتخاذ) 22) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

(: الشركة) نشاط  توسيع  (: ما6لي)

رقمي- تسويق  (، اتصاالت) وكالة  (-

الطاقة) وموا   معدات  تسويق 

الشلسية وتركيبها وصيانتها وتحليل)
واإل اري) الفني  والدعم  االحتياآات 

والتدريب

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 

عيد) من  الشركة  مقر  تغير  ما6لي:)
الرازق) بن عبد  علار3  (PFEXPERTS

 5 محلد) الى شارع  بن عطية  شارع 

سفلي علار3 آاسم)25

قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

اضافة عالمة تجارية الى اسم الشركة))

 Sun( Power( Intelligency- كالتالي:)

في) الصا ر  (2445222 رقم) تحت 

01/12/2021

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:))

(، اتصاالت) -وكالة  التجاري) النشاط 

تسويق رقمي-تسويق معدات وموا )

الطاقة الشلسية وتركيبها وصيانتها)

الفني) والدعم  االحتياآات  وتحليل 

واإل اري والتدريب

بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

سفلي) (5 محلد) شارع  الشركة  مقر 

علار3 آاسم)25

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131531.

555I

CABINET BOUZIDI

VESITRAJ

إعالن متعد  القرارات

CABINET BOUZIDI

عيد مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الياظور ، 22222، الياظور املغرب

VESITRAJ »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي:  وار 

 رضورا طريق الرئيسية 39 سلوان - 

22222 ناظور املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14185

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)12)نونبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

إقالة السيد آوا  تييلاللي من مهلته)

كلسير لشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

6يص) الذي  (:12 فصل) رقم  بيد 

كلد6رين) 6حتفظ  ما6لي:) على 

مشاركين السيد تييلاللي))مصطفى))و)

عد و))مغيية

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)23)6يا6ر)

2222)تحت رقم)4.

552I
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موروكو كومبتونس اكاونت

GB IMMOBILIER
إعالن متعد  القرارات

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج ميار3 2 

مدجل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 42222، مراكش املغرب

GB IMMOBILIER  »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: شارع عبد 
الكريم الخطابي برج امليار3 2 الطابق 

األول   A3 - - مراكش املللكة 
املغربية.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79971
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 22) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:))
6تيازل السيد غراس تييري كريستيان)
وحقوق) عا 6ة  بضلانات  إ موند 
للسيد بيليري ستيفانو عشرين حصة)
 (122.22( مائة) اسلية  بقيلة  ()22(
بي) »جي  شركة) في  منها  لكل   رهم 
التوزيع) 6صبح  وبالتالي  إموبيلير»)
بيليري) السيد  (: التالي) اليحو  على 
ستيفانو)52)حصة والسيد غرا تييري)

كريستيان إ موند)52)حصة)
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
في) (

ً
نقل املقر الرئي�سي املوآو  أصال

الخطابي) الكريم  عبد  مركز  مراكش 
للشؤون برج امليار3 الثاني في الطابق)
األول إ3)إلى العيوان الجد6د:)الطابق)
N27) رب آامع رياض زيتون) األول)

لقد6م املد6ية مراكش
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)

املا 3)7:)رأس املال
بيد رقم)5:)الذي 6يص على ما6لي:)
في) املوآو   الرئي�سي  املقر  ( (:5 املا 3)
الخطابي) الكريم  عبد  مركز  مراكش 
للشؤون برج امليار3 الثاني في الطابق)

األول إ3.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131541.

557I

موروكو كومبتونس اكاونت

SCI DES SABLES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج ميار3 2 

مدجل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 40000، مراكش املغرب

SCI DES SABLES شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي في أطلس 
موغا ور العقارية 55 البرج 1 الدور 
الثالث  - 40000 الصوير3 املللكة 

املغربية.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3043

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)14)أكتوبر)2221)تم))تحويل))
املقر االآتلاعي الحالي للشركة من)»في)
البرج) (55 العقارية) موغا ور  أطلس 
الصوير3) (42222 (- ( الدور الثالث) (1
»بلد6ة  وار) إلى) املغربية») املللكة 
بوزمور سيدي كاوكي وال6ة الصوير3)
- 42222)الصوير3))املللكة املغربية».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالصوير3) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)452.

558I

FLASH ECONOMIE

HMIDA AGRICO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 ،20000 ، 28 royales
CASABLANCA MAROC

 HMIDA AGRICO

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي املسير3 

01 شارع عبد هللا الشفشاوني رقم 

65  - 73000 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20315

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 28) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HMIDA AGRICO

تجار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الجللة في امليتجات الزراعية الخام)

والحيوانات.

عيوان املقر االآتلاعي):)حي املسير3)

شارع عبد هللا الشفشاوني رقم) (21

25  - 73222)الداجلة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد محلد احليد3)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احليد3 عيوانه)ا() السيد محلد 

هللا) عبد  شارع  (1 املسير3) حي 

الشفشاوني رقم)25  73222)الداجلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احليد3 عيوانه)ا() السيد محلد 

هللا) عبد  شارع  (1 املسير3) حي 

الشفشاوني رقم)25  73222)الداجلة)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2172.

559I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

IFRANE BUREAU SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

مكتب الحسابات أنفوفسك
علار3 أهضار زنقة مراكش حي 

الصياعي أكا 6ر
WWW.INFOFISC.COM

انشـاء شـركـة
  «IFRANE BUREAU SARL«

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  بأڴا 6ر  ( (06/12/2021
ذات) للشركة  االسا�سي  القانون 
 IFRANE ( ( ( املحدو 3) املسؤولية 
املليزات) ذات  ( (BUREAU SARL

التالية:
ذات) ( شركة) (: الشركة) شكل  (/1

مسؤولية محدو 3.
 IFRANE ( الشركة:) تسلية  (/2

 .BUREAU SARL
3/)غرض))الشركة:

مكتبة و أ وات مكتبة و بيع طوابع)
بريد6ة).

و) املكتبية  و  املدرسية  لوازم 
املعدات و املوا  و االثاث املكتبي).

لوازم و أآهز3 الكلبيوتر و التيظيم)
و) التيظيفية  و  الرياضية  معدات  و 

قطع الغيار).)
(– الطباعة) نيوماتيك-أعلال  (
(– كلبيوتر) شبكة  معدات-) صيانة 
كاميرات مراقبة-معدات كهربائية)–و)
معدات الزراعية و اعلال متيوعة و)

التجار3).
التجار3) و  التصد6ر  و  االسترا  

.(الوطيية و الدولية
4/املقـر االآتـلـاعي للشركة:)))زنقة)

افران رقم)128)حي الهدى أكا 6ر).
سية) (99 في) محـد 3  (: 5/املد3)
من تاريخ تاسيسهـا النهـائي مـا) ابتـداء)

عـدا االنحالل املسبق او التلـد6ـد.
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في) محد   ( (: الشركة) 2/رأاسلال 

122.222.22) رهم مقسم الى)) ( مبلـغ)

 122 حصة اآتلاعية بقيلة) (1222

 رهم للحصة.

7/)الشركاء:

- 34.222.22) رهم)):)السيد عبد)

العزيز بوتكسوست القاطن بفرنسا).

السيد) (: 33.222.22) رهم)  -

محلد بوتكسوست القاطن بفرنسا).

33.222.22-) رهم):)السيد احلد)

 72 بوتكسوست القاطن ببلوك رقم)

حي الهدى أكا 6ر).

تعيين) تم  القانوني:) 8/املسير 

(: كلسير للشركة وملد3 غير محدو 3)

القاطن) أحلد  بوتكسوست  السيد 

ببلوك رقم)72)حي الهدى أكا 6ر

تـم اال6ـداع) ( 9/اال6ـداع القـانــونــي:)

لــدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) بأڭا 6ر  التجارية  املحكـلـة 

2022/01/04))تحت رقم)127924 .
السجل) في  التقيد  12/رقم 

السجل) في  التسجيل  تم  التجاري:)

بأڭا 6ر) التجارية  لللحكلة  التجاري 

رقم) تحت  (2022/01/04 بتاريخ)

. 52229

للخــــــالصــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

522I

CABINET BOUZIDI

 STATION SERVICES
GOOGLE

إعالن متعد  القرارات

CABINET BOUZIDI

عيد مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الياظور ، 62000، الياظور املغرب

 STATION SERVICES GOOGLE

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي:  وار 

 رضورا طريق الرئيسية 39 سلوان 

- 62000 ناظور املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15397

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

2221)تم اتخاذ) 14) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

إقالة السيد آوا  تييلاللي من مهلته)

كلسير لشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

6يص) الذي  (:29 فصل) رقم  بيد 

كلد6رين) 6حتفظ  ما6لي:) على 

مشاركين السيد تييلاللي))مصطفى))و)

عد و))مغيية

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)23)6يا6ر)

2222)تحت رقم)5.

521I

COFISCOM

EL MIAD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COFISCOM

 BD MED VI HAY EL 6°N

 BERKANE ،63300 ، HASSANI

MAROC

EL MIAD SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 06 
زنقة الحد6بية حي االمل  - 63300 

بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3999

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 شتيبر) (22 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 

 EL MIAD الوحيد) الشريك  ذات 

 12.222 مبلغ رأسلالها) ( (SERVICES

اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
(- ( زنقة الحد6بية حي االمل) (22 رقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  بركان  (23322

-االزمة االقتصا 6ة.

 2 رقم) التصفية ب  مقر  و حد  
 23322 (- ( زنقة الحد6بية حي االمل)

بركان املغرب.)
و عين:

مراني علوي و) ( مهدي) السيد)3()
عيوانه)ا()رقم)22)زنقة الحد6بية حي)
االمل)23322)بركان املغرب كلصفي)

)3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)13.
522I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

NADAF SARL
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 Angle(Bd(Teldi(et(Rue(de

Marrakech – Q.I. Agadir(Maroc
« NADAF SARL  «

املقـر االآتـلـاعي : شارع الحسن 
الثاني فيال نضاف أكا 6ر .

السجل التجاري رقم : 3965
العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 
االستثيائي بتاريخ)2021/11/24))بين)
شركاء)»NADAF SARL»)تقرر ما6لي):))))))))))))))
الحصص) هبة  و  تفويت 

االآتلاعية):)
وهب السيد أحراس ابراهيم)719 

حصة أالبيه السيد أحراس حسين.
وهب السيد أحراس الحسين143  

حصة لسيد أحراس محلد).
الحسين) أحراس  السيد  وهب 

143)حصة لسيد أحراس عبد هللا).
وهب السيد أحراس الحسين73.5 

حصة لسيد3 أحراس فاطلة).
وهب السيد أحراس الحسين73.5 

حصة لسيد3 أحراس زيية.
الحسين) أحراس  السيد  وهب 

143)حصة لسيد أحراس لحسن).
 457 فوت السيد الطالبي أحلد)

حصة لسيد أحراس لحسن).

فوت السيد بوشهبا ابراهيم)719 
حصة لسيد أحراس لحسن)).

 82 رقية) الطالبي  السيد3  فوتت 
حصة لسيد أحراس لحسن).

 82 فوتت السيد3 بوشهبا فاطلة)
حصة لسيد احراس لحسن).

فوت السيد أحراس عبد هللا)143 
حصة للسيد أحراس لحسن.

فوت السيد أحراس الحسين)143 
حصة للسيد أحراس لحسن).

فوتت السيد3 أحراس فاطلة)74 
حصة لسيد أحراس لحسن).

 74 زيية) أحراس  السيد3  فوتت 
حصة لسيد أحراس لحسن).

 143 فوت السيد أحراس محلد)
حصة لسيد أحراس لحسن).

السيد) املسير  بوفا3  التصريح 
أحراس) السيد  و  إبراهيم  بوشهبا 
السيد) املسير  استقالة  و  إبراهيم 

الطالبي أحلد).
الحسن) احراس  السيد  تعيين 

كلسير آد6د للشركة).
تيقيح اليظام األسا�سي).)

اإل6داع) تـم  ( القـانــونــي:) اإل6داع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ) ( بلراكش) التجارية  املحكـلـة 

2022/01/04)تحت رقم)131482 . 
التجاري:) السجل  في  التقيد  رقم 
التجاري) السجل  في  التعد6ل  تم 
بتاريخ) بلراكش  التجارية  لللحكلة 

2022/01/04)تحت رقم)89
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

523I

ste(controle(balance(sarl

AIN JERRY INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(controle(balance(sarl
 lot(riad(al .1031 immb 3 appt
 meknes . 1 ismailia  marjane
 MEKNES ،50000 ،meknes

maroc
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AIN JERRY INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 126 

متجر 3 رياض الزيتون  شطر ب  

مكياس  - 500000 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AIN (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JERRY INVEST

اشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مختلفة))او البياء.
عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)122 
ب)) شطر  ( الزيتون) رياض  (3 متجر)

مكياس))-)522222)مكياس املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الحق عربي)):))12.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الحق عربي))عيوانه)ا()

كاميليا) العطاوي  تجزئة  ( (132  129

مكياس)52222)مكياس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق عربي))عيوانه)ا()

كاميليا) العطاوي  تجزئة  ( (132  129

مكياس)52222)مكياس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)134.
524I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

SINJEC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 ،20330 ، 1er(étage(MAARIF

CASABLANCA MAROC
SINJEC شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
املسير3 زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 الشقة 3 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.483969

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»222.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »322.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827494.
525I

ساموكو

ساموكو
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ساموكو
حي تارو انت تجزئة أبراج طيجة 
علار3 6 مكتب رقم 13 مكرر ، 

90000، طيجة املغرب

ساموكو شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

تارو انت تجزئة  أبراج طيجة علار3 

6 مكتب 13 مكرر - 90000 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ساموكو.

أعلال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

هيدسة البياء.

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

)أبراج طيجة علار3) تارو انت تجزئة)

طيجة) (92222 (- مكرر) (13 مكتب) (2

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: مسيعد) عائشة  السيد3 

حصة بقيلة)1.222) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 عائشة مسيعد عيوانه)ا()

املعسكر القد6م مدجل الخيالةرقم)7  

92222)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 عائشة مسيعد عيوانه)ا()

املعسكر القد6م مدجل الخيالةرقم)7  

92222)القصر الكبير املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
23) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)12212435228.
522I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

SINJEC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 ،20330 ، 1er(étage(MAARIF

CASABLANCA MAROC
SINJEC شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
املسير3 زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 الشقة 3 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.483969

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)23) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 2 أكتوبر رقم) (2 »شارع املسير3 زنقة)
الدار) (22122  -  3 الشقة) (3 الطابق)
إلى)»الحي الصياعي) البيضاء)املغرب»)
شارع) معروف،) سيدي  رحو،) أوال  
محلد الحيصالي،)زنقة)82)رقم)22 - 

22282)الدار البيضاء))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827494.
527I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RAWABIT LOGISTICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 Angle(Bd(Teldi(et(Rue(de

Marrakech – Q.I. Agadir(Maroc
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« RAWABIT LOGISTICS SARL  «

املقـر االآتـلـاعي : رقم 46 إقامة 

األمل شارع الحسن الثاني اكا 6ر .

السجل التجاري رقم : 29291

العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 

االستثيائي بتاريخ)16/11/2021))بين)

 RAWABIT LOGISTICS« شركاء)

SARL»)تقرر ما6لي):

تحيين النشاط املزاول الى): (•

وكيل نقل البضائع). (-

لحساب) البضائع  نقل  (-

الغير).

معشر). (-

اال6ـداع) تـم  ( القـانــونــي:) اال6ـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ) بأكا 6ر  التجارية  ( املحكـلـة)

2022/01/07)تحت رقم)128212.
التجاري:) السجل  في  التقيد  رقم 
التجاري) السجل  في  التعد6ل  تم 

بتاريخ) بأكا 6ر  التجارية  لللحكلة 

2022/01/07))تحت رقم)74 .
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

528I

KAOBE

KAOBE
انفصال أوإ ماج)

KAOBE

شركة ذات مسؤولية محدو 3
رأسلالها 32.109.000  رهم

مقرها االآتلاعي : طريق 110 عبر 

الشفشاوني رقم » بيجلون » 8 

الطابق الثالث سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء
رقم السجل التجاري:  238619

40416485  رقم التعريف 

الضريبي:
رقم التعريف املوحد 

للشركة000059329000072 :

الغير) العام  الجلع  بلقت�سى 

العا ي امليعقد بالدار البيضاء)بتاريخ)

29)نونبر2221)،)فإن شركاء)شركة))»))

KAOBE»)قد قرروا ما 6لي:

•)املوافقة على بيو  مشروع الضم)
 KAOBE و االندماج املقترح للشركة)
 PANAFRICAN LOGISTICS ( من)

TWO
على) النهائية  املصا قة  (•
للشركة) واالندماج  الضم  عللية 

 KAOBE(السالفة الذكر من طرف
نهائي) بشكل  املصا قة  (•
بلبلغ) الشركة  رأسلال  زيا 3  على 
برفعه من) وذلك  2.132.222) رهم 
32.129.222) رهم إلى)34.239.222  
 21.322 بإنشاء) وذلك   رهم 
122) رهم) بقيلة) آد6د3  ( حصة)
للحصة تنسب إلى مساهلين شركة)
 PANAFRICAN  LOGISTICS TWO
من) حصص  (122 بإعطاء) وذلك 
شركة)KAOBE))لكل)71)حصص من)
 PANAFRICAN LOGISTICS. شركة)

TWO
و) السا س  الفصل  تغيير  (•
الفصل السابع من القانون األسا�سي)

للشركة.
لشركة) النهائي  الحل  (•
 PANAFRICAN LOGISTICS TWO
لعللية) الفعلي  اإلنهاء) بعد  وذلك 

الضم واالندماج.
إعطاء)إعفاء)كامل وشامل) (•
Faik mohamedمدقق) ( للسيد)

املساهلات في إطار عللية االندماج.
بكتابة) القانوني  اإل6داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
 2221 27) آيبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم).)825995

529I

sté LAGHOUITI SERVICE S.A.R.L

LAGHOUITI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

sté LAGHOUITI SERVICE S.A.R.L
 HAY EL QODS LOT EL WIFAQ
 ، LAAYOUNE 136 BLOC C NR

LAAYOUNE MAROC ،70000
LAGHOUITI SERVICE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك س رقم 136 
العيون  - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39719
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 18) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. LAGHOUITI SERVICE
املطاعم) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

واملطاعم املتيقلة.
حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
س) بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 
العيون) (72222 (- ( العيون) (132 رقم)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)2221)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد صالح الد6ن لغويتي)):))752 
حصة بقيلة)75.222) رهم للحصة).

 252 ( (: ( لغويتي) الحسين  السيد 
حصة بقيلة)25.222) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
لغويتي) الد6ن  صالح  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق) عيوانه)ا()
 72222 ( العيون) (132 بلوك س رقم)

العيون املغرب.
السيد الحسين لغويتي عيوانه)ا()
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك س)
العيون) (72222 ( العيون) (132 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لغويتي) الد6ن  صالح  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق) عيوانه)ا()
 72222 ( العيون) (132 بلوك س رقم)

العيون))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29) آيبر)

2221)تحت رقم)4027/2021.

572I

VITRERIE LAAYOUNE

VITRERIE  LAAYOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

VITRERIE LAAYOUNE

حي موالي عبد هللا شارع تاز3 زنقة 

100 رقم 125 البيضاء ، 20400، 

CASABLANCA MAROC

VITRERIE  LAAYOUNE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي موالي 

عبد هللا شارع تاز3 زنقة 100 رقم 

125 البيضاء - 20480 البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76015

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (VITRERIE  LAAYOUNE

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

عبد) موالي  حي  اإلآتلاعي  مقرها 

 125 رقم) (122 زنقة) تاز3  شارع  هللا 

املغرب) البيضاء) (22482 (- البيضاء)

نتيجة ل):)نها6ة النشاط.

و حد  مقر التصفية ب حي موالي)

عبد هللا شارع تاز3 زنقة)122)رقم)125 

البيضاء)-)22482)البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) عيوني  ( زينب) ( السيد)3()

البيضاء) (22222 البيضاء) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827827.

571I

STE ARSALAN CHAOUIA

TAMSNA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي 

رقم 163 ص.ب 843 ، 26000، 

SETTAT MAROC

TAMSNA FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

مجلع الخير رقم 363  - 26000 

سطات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6535

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

  TAMSNA FOOD الشريك الوحيد)

مبلغ رأسلالها)52.222) رهم وعيوان)

مقرها اإلآتلاعي تجزئة مجلع الخير)

سطات املغرب) (22222  -   323 رقم)

نتيجة ل):)عدم توفر اي نشاط).

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 22222  -   323 رقم) الخير  مجلع 

سطات املغرب.)

و عين:

و) فوكييش  ( علر) السيد)3()

رقم) الخير  مجلع  تجزئة  عيوانه)ا()

323  22222)سطات املغرب كلصفي)

)3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2222)تحت رقم)1466/22.
572I

G.MAO.CCF

STE MEDCHTRA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 FES ،30000 ، NOUVELLE
MAROC

STE MEDCHTRA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي املحل  رقم 
03  بلوك  ب حي  الوفاق  زواغة 

فاس املحل  رقم 03  بلوك  ب حي  
الوفاق  زواغة فاس 30000 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69167

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 شتيبر) (15 في) املؤرخ 

املصا قة على):
عبا�سي) ( علر) ()3( السيد) تفويت 
522)حصة اآتلاعية من أصل)522 
ابراهيم) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

عزاوي بتاريخ)15)شتيبر)2221.
تفويت السيد))3()محلد))اليوا6تي)
522)حصة اآتلاعية من أصل)522 
ابراهيم) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

عزاوي بتاريخ)15)شتيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
32) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)8659/21.
573I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE IRSSE FOOD
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي 

رقم 163 ص.ب 843 ، 26000، 
SETTAT MAROC

STE IRSSE FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
مجلع الخير رقم 1207 الطابق 
الثالث - 26000 سطات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4357
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 31) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
  STE IRSSE FOOD(الشريك الوحيد
مبلغ رأسلالها)52.222) رهم وعيوان)
مقرها اإلآتلاعي تجزئة مجلع الخير)
 22222 (- الطابق الثالث) (1227 رقم)
سطات املغرب نتيجة ل):)عدم توفر)

اي نشاط).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الطابق) (1227 رقم) الخير  مجلع 

الثالث)-)22222)سطات املغرب.)
و عين:

و) فوكييش  ( علر) السيد)3()
رقم) الخير  مجلع  تجزئة  عيوانه)ا()
323 22222)سطات املغرب كلصفي)

)3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2222)تحت رقم)1465/22.
574I

CASA AL BAYZIN

 كازا البيزين
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA AL BAYZIN
 Quartier(El(andalous(rue

 ، Chefchaouen 34°daarama n
Chefchaouen(Maroc ،91000

 كازا البيز6ن شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

األندلس شارع  اراما رقم 34  - 

91000 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2021/191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2221 ماي) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

كازا) ( (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

البيز6ن.

غرض الشركة بإ6جاز):)الفيدقة.

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 -   34 رقم) شارع  اراما  األندلس 

91222)شفشاون املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

122)حصة) ( (: السيد أنس أقدار)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أنس أقدار عيوانه)ا()با بر )

شفشاون)91222)شفشاون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنس أقدار عيوانه)ا()با بر )

شفشاون)91222)شفشاون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بشفشاون))بتاريخ)22)ماي)

2221)تحت رقم)61/2021.

575I
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

 AQUA INGENIERIE ET
 TRAVAUX

AQUATRING باجتصار 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــلــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 آليز ، 40000، مراكش 
املغرب

 AQUA INGENIERIE ET
  AQUATRING باجتصار  TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االآتلاعي شارع 

ميصور الدهبي علار3 آعفر شقة 
ب1 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب .
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
22131

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)
 AQUA« من) الشركة  تسلية 
  INGENIERIE ET TRAVAUX
إلى) (« (AQUATRING باجتصار)

. « SOTRAVECO BTP«
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (22 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)129737.
572I

cedre compta

 INSTITUT LE PARCOURS
D›ATLAS

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تعيين مسير آد6د للشركة

cedre compta
 ،53100 ، caire(ahadaf rue3 79

azrou maroc
 INSTITUT LE PARCOURS

D›ATLAS  شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 125 حي 
االطلس أحداف أزرو - 53100 أزرو 

املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25789

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تعيين) (2221 نونبر) (21 املؤرخ في)

السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

بالحاج عثلان كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)112.

577I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

UNCUBUS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 ENTRÉE 1 RESIDENCE AHLAM

  4 ETAGE 10 °B BUREAU N

 ،40000 ،GUELIZ MARRAKECH

marrakech maroc

UNCUBUS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

403 الحي الصياعي سيدي غانم  - 

40110 مركيش املغرب .

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.131090

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)21)6ونيو)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
سيدي) الصياعي  الحي  (423 »رقم)

غانم))-)42112)مركيش املغرب)»)إلى)

»تجزئة الخير رقم)21)تاركة))-)42132 

مراكش))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

22) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)98895.

578I

FELIX WASH CLEANING

FELIX WASH CLEANING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FELIX WASH CLEANING
151 شارع أسامة بن زيا  الطابق 
الثاني الجهة اليسرى املعاريف ، 
20630، الدار البيضاء املغرب

FELIX WASH CLEANING  شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  151 

شارع أسامة بن زيا  الطابق الثاني 
الجهة اليسرى املعاريف  - 20600 

الدار البيضاء   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FELIX (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. WASH CLEANING
غرض الشركة بإ6جاز):)إنتاج و بيع)

موا  التيظيف و املعقلات
بيع آليع انواع آالليات و أ وات)

اليظافة و التعقيم
جدمات اليظافة و أجرى)

و) اإل ارات  و  امليازل  تيظيف 
املكاتب و املعامل

االستيرا  و التصد6ر.
 151 ( (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الثاني) الطابق  شارع أسامة بن زيا  
 22222 (- ( املعاريف) اليسرى  الجهة 

الدار البيضاء)))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: مرشد) 6اسين  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() مرشد  6اسين  السيد 
 1 التوسعة الكبرى انا�سي املجلوعة)
انا�سي الدار) (121 الرقم) (12 املدجل)
البيضاء)) الدار  (22232 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() مرشد  6اسين  السيد 
 1 التوسعة الكبرى انا�سي املجلوعة)
انا�سي الدار) (121 الرقم) (12 املدجل)
البيضاء)) الدار  (22232 البيضاء)

املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822252.
579I

FLASH ECONOMIE

EWAN IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

EWAN IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها: 1.222.222  رهم
املقر االآتلاعي: 59 شارع 

الزرقطوني، الطابق 11، شقة 32، 
الدار البيضاء.

رقم التقييد في السجل 
التجاري:485225

رفع رأسلال الشركة
بلقت�سى القرار املتخد من طرف)
الشريك الوحيد املحرر بعقد توثيقي)
املؤرخ في)2021/12/25)قرر الشريك)
من) الشركة  رأسلال  رفع  الوحيد 
 2.522.222 إلى) 1.222.222) رهم 
حصص) تقد6له  طريق  عن   رهم 
عينية تم تحريرها بالكامل وفي مقابل)
حصة) (55.222 تخصيص) تم  ذلك 

بقيلة إسلية)122) راهم.
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2)و7)من اليظام) -تعد6ل الفصل)
األسا�سي للشركة

-)اعتلا  اليظام األسا�سي للشركة)
املعدل

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827711

582I

LMT AUDITING

PROGESTHOTEL
إعالن متعد  القرارات

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
PROGESTHOTEL »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 225 شارع 
الزرقطوني اقامة شل�سي - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.499929

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)27)6يا6ر)2222

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
العزيز) عبد  السيد  املسير  إستقالة 

االزرق من مهامه كلسير للشركة
على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 
السيد) آد6د  مسير  تعيين  ما6لي:)
رقم) السفر  آواز  كير6رو،) ميكا6يل 

13AI29257
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)8:)الذي 6يص على ما6لي:)
آواز) تعيين السيد ميكا6يل كير6رو،)
كلسير) (13AI29257 رقم) السفر 

الشركة ملد3))غير محد 3
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827972.

581I

FLASH ECONOMIE

CROWN CASTLE ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CROWN CASTLE ESTATE  شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 52 شارع  

موالي 6وسف الطابق 3  الشقة 14  

- 22222  الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. CROWN CASTLE ESTATE

:)أعلال أو) غرض الشركة بإ6جاز)

إنشاءات متيوعة.

52)شارع)) عيوان املقر االآتلاعي):)

موالي 6وسف الطابق)3))الشقة)14  - 

22222))الدار البيضاء))املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد سعد اشكالت)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( السيد سعد اشكالت)

سيدي) (194 رقم) ميظرونا  تجزئة 

البيضاء)) الدار  ( (22222 معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() ( السيد سعد اشكالت)

سيدي) (194 رقم) ميظرونا  تجزئة 

البيضاء)) الدار  ( (22222 معروف)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)527923.

582I

FLASH ECONOMIE

Z-sécurité 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Z-sécurité شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 392 الحي 

الجد6د م ش ف - 25212 جريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Z-sécurité

تقد6م) ( (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

(، جدمات أميية جاصة أل6ة منشأ3)

عامة أو جاصة.

)توفير املوار  البشرية واملا 6ة الي)
مؤسسة او مؤسسة عامة او جاصة)

لضلان امنها وحراستها.
عيوان املقر االآتلاعي):)392)الحي)
جريبكة) (25212 (- الجد6د م ش ف)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 92.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
72)حصة) ( (: السيد حلز3 ازريعة)

بقيلة)922) رهم للحصة).
 32 ( (: بوتجيكوت) احلد  السيد 

حصة بقيلة)922) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() ازريعة  حلز3  السيد 
 25212 الحي الجد6د م ش ف) (392

جريبكة املغرب.
بوتجيكوت) احلد  السيد 
عيوانه)ا()بلوك ج علار3)43)شقة)23 

حي الهدى اكا 6ر)82222)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ازريعة  حلز3  السيد 
 25212 الحي الجد6د م ش ف) (392

جريبكة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2222)تحت رقم)11/2022.
583I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

BMTA&C
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

ACTIONS FINANCE CONSEILS
2 زنـقـة قــدمــاء الــلــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 آليز ، 42222، مراكش 
املغرب

BMTA&C شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 
آامعة محلد السا س املتعد 3 
التخصصات التقيية بن آرير - 

43152 بن آرير املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2139
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()صوفيا ا6ت �سي)
8)حصة اآتلاعية من أصل) محلد)
بثيية) ()3( السيد) ( حصة لفائد3) (25

ميير بتاريخ)27)أكتوبر)2221.
تفويت السيد))3()صوفيا ا6ت �سي)
8)حصة اآتلاعية من أصل) محلد)
كارل) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (25
آوسو طالي اطوندو بتاريخ)27)أكتوبر)

.2221
تفويت السيد))3()صوفيا ا6ت �سي)
9)حصة اآتلاعية من أصل) محلد)
25)حصة لفائد3))السيد))3()سار3 بن)

لفقيه بتاريخ)27)أكتوبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بابن آرير))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)432.
584I

SUD INVEST CONSULTING

ORGAMIR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ا6زيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
ORGAMIR شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الرآاء رقم 11 حي التقدم بني مالل - 
23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 غشت) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ORGAMIR

إنتاج) ( (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وتوزيع مستحضرات التجليل.

تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
11)حي التقدم بني مالل) رقم) الرآاء)

- 23222)بني مالل املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد الياس ا6ت حسين):))1.222 

حصة بقيلة)122.222) رهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حسين) ا6ت  الياس  السيد 

 1 ام الظهرتجزئة الشطبي) عيوانه)ا()
رقم)12)شقة)4)بني مالل))23222)بني)

مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد3 ميية الخي عيوانه)ا()

الفتح ازيالل)22222))ازيالل املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 17 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)1273.

585I

LA VIE COMPTABLE

ECHORIZON
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 علار3 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البيضاء ، 22222، 

CASABLANCA MAROC

ECHORIZON  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 42 شارع 
الزرقطوني الطابق األول املكتب 

رقم 3 الدار البيضاء - 2222 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.384279

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 
ذات) شركة  ( (ECHORIZON حل)
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
األول) الطابق  الزرقطوني  شارع  (42
 2222 3)الدار البيضاء)-) املكتب رقم)
لفسخ) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

الشركة.
و عين:

و) ( بطحاوي) ( سعيد3) السيد)3()
 HAY EL WAFA RUE DE عيوانه)ا()
مالل) بني  (LA GRANDE  22222

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)27) آيبر)2221)وفي)42)شارع)
املكتب) األول  الطابق  الزرقطوني 
الدار) (2222 (- الدار البيضاء) (3 رقم)

البيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822277.
582I

مكتب التوتيق

 MEDMA INVESTISSEMENT
LTD

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رفع رأسلال الشركة

مكتب التوتيق
اقامة 6اسليية 3 زنقة ابن العريف 
مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 22122، الدار البيضاء 

املغرب
 MEDMA INVESTISSEMENT LTD

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الدار 

البيضاء، املجلع الصياعي سابييو، 

رقم 912 - 27222 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

العام) الجلع  بلقت�سى 

29) آيبر) في) املؤرخ  اإلستثيائي 

الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2221

»42.222.222) رهم») قدره) بلبلغ 

إلى) »42.222.222) رهم») من) أي 

((: طريق) عن  »82.222.222) رهم»)

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827952.

587I

العامري العربي

AHMADI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

إنشاء)فرع تابع للشركة

العامري العربي

ص.ب: 1129، سيدي عابد، 

32222، الحسيلة املغرب

AHMADI CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مركز 

سيدي بوعفيف    أ6ت 6وسف و علي 

32223 الحسيلة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2913

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)15) آيبر)2221)تقرر إنشاء)

التسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

AHMADI CASH)و الكائن بالعيوان)

امزورن) ( البيضاء) الدار  شارع  (،75

32252)الحسيلة املغرب و املسير من)

طرف السيد)3()االحلدي علر.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالحسيلة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)27.

588I
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ACO CONSULTING

MOLYPACK
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,72
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
MOLYPACK  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59، شارع 
الزرقطوني - إقامة الزهور - الطابق 
الثامن - رقم 24  - 22322 الدار 

البيضاء  املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.438.423

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»922.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »1.222.222) رهم») إلى)  رهم»)
مع  6ون) مقاصة  إآراء) ( (: طريق)
الشركة املحد 3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827744.

589I

CAF MANAGEMENT

VEUILLOT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهياء ، 
22212، الدار البيضاء املغرب

VEUILLOT  شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12 زنقة 
شرار 3 الطابق السفلي  رب لوبيلة 
بوركون  - 22212 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

528347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. VEUILLOT

املشور3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

القانونية والضريبية.

زنقة) (12 (: عيوان املقر االآتلاعي)

شرار 3 الطابق السفلي  رب لوبيلة)

البيضاء) الدار  (22212 (- ( بوركون)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد مارك اندري آاك فوييوت)

122) رهم) بقيلة) حصة  (122 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مارك اندري آاك فوييوت)

تاج) آياللي  بن  زنقة  (22 عيوانه)ا()

الد6ن طابق)5)شقة)24 22212)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مارك اندري آاك فوييوت)

تاج) آياللي  بن  زنقة  (22 عيوانه)ا()

الد6ن طابق)5)شقة)24 22212)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828232.

592I

الرفاغي هولد6يك

بالنيير برومو
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

الرفاغي هولد6يك
127 مكرر شارغ الحسن التاني  
الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 
البيضاء ، 12222، الدار البيضاء 

املغرب
بالييير برومو شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 127 مكرر 

شارع الحسن الثاني الطابق 11 
الشقة  115 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122529

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 أكتوبر) (29 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي) »3.122.222,22) رهم»)
إلى) »222.222,22) رهم») من)
((: عن طريق) »3.322.222,22) رهم»)

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)824732.
591I

FHF

AYOUB METAL
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

AYOUB METAL شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي قصبة 
امين املجلوعة رقم 8 املدجل  11 
رقم 7 الطابق 3 لساسفة الحي 

الحسني - . الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12275

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)25)نونبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»قصبة امين املجلوعة رقم)8)املدجل))
لساسفة الحي) (3 الطابق) (7 رقم) (11
الحسني)-).)الدار البيضاء)املغرب»)إلى)
 22 »ارض حلري  وار الخيا6طة كلم)
(. (- طريق الجد6د3 آلاعة الساحل)

برشيد))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2222)تحت رقم)23.

592I

EURO ADVISORY

DKIDAK CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد6د للشركة

EURO ADVISORY
 Rue(Général(Ameziane(Bur. ,82
 Nador ،26050 ، 1èr(Etage - 2°N

Maroc
DKIDAK CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 523 ، 
شارع الحسن الثاني العروي  - 

65000 الياظور املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22377

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تم تعيين) 13) آيبر) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

ا قيدق علرو كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)125.

593I
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ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

أكس سيستم أنفورمسيو
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 ، BORGOGNE CASABLANCA

CASABLANCA MAROC ،20000
أكس سيستم أنفورمسيو شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 13 شارع 
أحلد املججاتي اقامة األلب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 
الدار البيضاء 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
أكس) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

سيستم أنفورمسيو.
غرض الشركة بإ6جاز):)استشارات)

ا ارية.
13)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
أحلد املججاتي اقامة األلب الطابق)
البيضاء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1
22372)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: املخفي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() املخفي  محلد  السيد 
علار3 ج شقة) (3 اقامة االملاز م س)
24)حي النسيم الدارالبيضاء)22222 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() املخفي  محلد  السيد 
علار3 ج شقة) (3 اقامة االملاز م س)
24)حي النسيم الدارالبيضاء)22222 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827937.
594I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

TRAVOSSING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،53100 ، أزرو ،

TRAVOSSING شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم  202 
، تجزئة الصيوبر – أحداف -  ازرو  - 

53100 أزرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 24) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRAVOSSING

أشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
متيوعة و عقارية)،)صيانة املساحات)

الخضراء)والحدائق)،)و املتاآر3.
عيوان املقر االآتلاعي):)رقم))222 
،)تجزئة الصيوبر)–)أحداف)-))ازرو))-)

53122)أزرو املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

122.222,22) رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد السعو ي حسن)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد السعو ي حسن عيوانه)ا()
أزرو) (53122 لخليفة) زنقة  (47 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعو ي حسن عيوانه)ا()
أزرو) (53122 لخليفة) زنقة  (47 رقم)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2222)تحت رقم)13.

595I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

كــوفـــر  ويـــل   -  ش.م.
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 CASABLANCA - 97 °LIBERTE N
 CASABLANCA ،20 ،---- 20.000

MAROC
كــوفـــر  ويـــل   -  ش.م.  شركة 

املساهلة
وعيوان مقرها اإلآتلاعي بـقـعـــــــة  

رقــــــم  50  حـــي ســـيـــــدي  عـلــــــي  
ســـيــــــدي  الـبــــــرنـــــــوصـــــــي  -- 20600  

البيضـــاء املغــــرب  .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 89.873

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 17) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »2.522.222) رهم»)
»2.222.222) رهم»)إلى)»8.522.222 
مقاصة) إآراء) ( (: طريق) عن   رهم»)
مع  6ون الشركة املحد 3 املقدار و)

املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828.283.

592I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

نيمالب
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 ، BORGOGNE CASABLANCA

CASABLANCA MAROC ،20000
نيلالب شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع أنفا 
إقامة القدس الطابق الرابع الباب 

األ6لن الدار البيضاء - 20370 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 13) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)نيلالب.
(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

استشارات.
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عيوان املقر االآتلاعي):)شارع أنفا)
الباب) الرابع  الطابق  القدس  إقامة 
األ6لن الدار البيضاء)-)22372)الدار)

البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
تدالوي) حسين  سار3  السيد3 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
تدالوي) حسين  سار3  السيد3 
روزفيلت) فرانكالن  شارع  عيوانه)ا()

انفا)22222)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
تدالوي) حسين  سار3  السيد3 
روزفيلت) فرانكالن  شارع  عيوانه)ا()

انفا)22222)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827938.
597I

aice compta

PROFINAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

aice compta
 ،20190 ، 199 bloc(d(n 3 lissasfa

casablanca(maroc
PROFINAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 17 زنقة 
مونتلارتر بلفد6ر الدارالبيضاء - 

20450 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.426829

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »2.722.222) رهم»)
 2.822.222« إلى) »122.222) رهم»)

تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)
نقد6ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)822922.
598I

SOUHAL CONSULTING

عقارات مفتاح بيت االمل
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

SOUHAL CONSULTING
 A-82 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 ،40000 ،GUELIZ 14 APPT
MARRAKECH MAROC

عقارات مفتاح بيت االمل شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
6وغسالفبا علار3 82 شقة 14آليز 

مراكش شارع 6وغسالفبا علار3 
82 شقة 14آليز مراكش 40000 

مراكش ملغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.110835

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2221 17) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »3.222.222,22) رهم»)
إلى) »12.292.222,22) رهم»)
»13.292.222,22) رهم»)عن طريق):))

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131225.
599I

FICASUD

 PRIVATE GLOBAL
LANGUAGE CENTER

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 21

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 PRIVATE GLOBAL LANGUAGE
CENTER شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي أمرشيش 
- شارع الكتبية رقم 22 مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94977

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 أبريل) (25 في) املؤرخ 

املصا قة على):
السعيد علور) ()3( تفويت السيد)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (222
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
أبريل) (25 بتاريخ) الطاهري  أحلد 

.2221
السعيد علور) ()3( تفويت السيد)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (422
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
أبريل) (25 بتاريخ) معتصم  السعيد 

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
ماي) (25 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)124353.
222I

موروكو كومبتونس اكاونت

KASBAH CHIC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج ميار3 2 

مدجل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 42222، مراكش املغرب

KASBAH CHIC شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

عبد الكريم الخطابي مركز األعلال 
برج ميار3 2 مدجل  ا الطابق األول 
الشقة 3  - 42222 مراكش املللكة 

املغربية.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89281
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)21) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
مركز) الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 
األعلال برج ميار3)2)مدجل))ا الطابق)
مراكش) (42222  -   3 الشقة) األول 
املللكة املغربية»)إلى)» وار أوال  آرني)
 42222 (- ( بلد6ة وا ان طريق فاس)

مراكش))املللكة املغربية».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131259.
221I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

INDUS-MAINT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
INDUS-MAINT شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 553 
حي بدريون آزنا6ة - 92222 طيجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.INDUS-MAINT
صيانة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
صياعية،))أعلال متيوعة،)شراء)وبيع)

واستيرا  وتصد6ر.
تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 92222 (- آزنا6ة) بدريون  حي  (553

طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحلن املزياتي):))122 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املزياتي) الرحلن  عبد  السيد 
اآزنا6ة)) الغربية  بدريون  عيوانه)ا()

92222)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املزياتي) الرحلن  عبد  السيد 
اآزنا6ة)) الغربية  بدريون  عيوانه)ا()

92222)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249713.
222I

MENARA PROJECT SERVICES

ENERGY WAVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES
 HAY(TARGA ، 40000، 472

MARRAKECH MAROC
ENERGY WAVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
املحاميد 9 رقم 123 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ENERGY WAVE

تأآير) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الكهربائية) املولدات  وصيانة  وبيع 

واألشغال) للصياعة  اإلضاء3  وأبراج 

العامة واملياسبات.

-)تيظيم االحداث و املياسبات؛

الجد6د3) البياء) معدات  بيع  (-

واملستعللة..

تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 42222  -  123 رقم) (9 املحاميد)

مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 33 ( (: الد6ن) جالد سعد  السيد 

حصة بقيلة)1.222) رهم للحصة).

السيد ا ريس حداني):))34)حصة)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

السيد محلا  حداني):))33)حصة)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جالد سعد الد6ن عيوانه)ا()

 RÉSIDENCE SAADA 2 IMM 52

 APPT 24 EL AAZOUZZIA 42222

مراكش املغرب.

عيوانه)ا() حداني  ا ريس  السيد 

 LOT OUNA 2 NR 728 ETAGE 2

DEROUA 22122)برشيد املغرب.

عيوانه)ا() حداني  محلا   السيد 

 RUE BLAISE PASCAL  78222  7

MANTES LA JOLIE)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد جالد سعد الد6ن عيوانه)ا()
 RÉSIDENCE SAADA 2 IMM 52
 APPT 24 EL AAZOUZZIA 42222

مراكش املغرب
عيوانه)ا() حداني  ا ريس  السيد 
 LOT OUNA 2 NR 728 ETAGE 2

DEROUA 22122)برشيد املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131527.
223I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE DES TRAVAUX
 D›ELECTRICITES ET

 INSTALLATIONS
TEHCNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(CITY AVENUE HASSAN
 ،DAKHLA AGADIR AGADIR

AGADIR MAROC ،80000
 SOCIETE DES TRAVAUX

 D›ELECTRICITES ET
 INSTALLATIONS TEHCNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

االول رقم 2 علار3 25 تجزئة تيكوين 
اكا 6ر - 80000 اكا 6ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
50055

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 29) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE DES TRAVAUX (:
 D’ELECTRICITES ET

.INSTALLATIONS TEHCNIQUE
اعلال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الكهرباء.

الطابق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

االول رقم)2)علار3)25)تجزئة تيكوين)

اكا 6ر)-)82222)اكا 6ر املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: عبدهللا) بالل  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() عبدهللا  بالل  السيد 
 82222 انزكان) تراست  (938 زنقة)

انزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() عبدهللا  بالل  السيد 
 82222 انزكان) تراست  (938 زنقة)

اكا 6ر املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)128287.

224I

ETUDE DE NOTARIAT

HF PALM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETUDE DE NOTARIAT

 angle(bd(zerktouni(et(bd(la

 cotniche résidence marina

 ، 38 °6ème(étage(N center

Casablanca(Maroc ،20000

HF PALM شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سومية إقامة شهرزا  3 الطابق 

الخامس رقم 22 بامليي الدار البيضاء 

- 20370 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527637
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HF (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PALM
غرض الشركة بإ6جاز):)التجار3.

زنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الطابق) (3 شهرزا ) إقامة  سومية 
الخامس رقم)22)بامليي الدار البيضاء)

- 22372)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

122.222,22) رهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Eldin السيد)
عيوانه)ا() (HADZISELIMOVIC
 SARAJEVO BOSNIE ET
 HERZEGOVINE 71222
 SARAJEVO BOSNIE ET

.HERZEGOVINE
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() فشتالي  عا ل  السيد 
 17 رقم) و  علار3  الحدائق  إقامة 
 22282 تجزئة النسيم الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)822854.
225I

FLASH ECONOMIE

 INETUM HOLDING
MAROC

إعالن متعد  القرارات

MCA CONSULTING
5,شارع عبد اللطيف بن قدور 

-الدار البيضاء  

INETUM HOLDING MAROC
شركة املساهلة

رأسلالها:18.522.222  رهم
مقرها االآتلاعي:بارك كازا نيرشور 
شور 28 بالطو 721 شارع القدس 

سيدي معروف 22.192
تجد6د صالحيات أعضاء مجلس 

اإل ار3
ورئيس املد6ر العام

بلقت�سى الجلع العام العا ي 
لللساهلين بتاريخ 02 غشت 2021 

 INETUM HOLDING لشركة
MAROC قرر التجد6د ملد3 ست 

سيوات أجرى ، مد3 عضوية أعضاء 
مجلس إ ار3 الشركة:

CYRIL MALHER السيد
BELKEZIZ السيد3 كركري سلوى

Vincent ROUAIX السيد
ملجلس) العام  الجلع  بلقت�سى 
اال ار3 املؤرخ بتاريخ)12) آيبر)2221 
السيد3) وال6ة  تجد6د  تم  للشركة 
العام) املد6ر  كرئيسة  سلوى  كركري 

لفتر3 تنتهي في)22)فبرا6ر)2222
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

612يا6ر)2221)تحت رقم)827722

222I

FB2H CONSEILS

MECO BUILDING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 MECO BUILDING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي C59 الحي 
املحلدي - 45222 ورزازات املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12879

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2222 6يا6ر) (12 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.222.222) رهم»)

»1.222.222) رهم»)إلى)»2.222.222 

تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

2222)تحت رقم)1.

227I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

ركاردو رفيرا

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN 11

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

ركار و رفيرا شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 22 شارع  

ميرس سولتن شقة رقم 3 طابق 1  - 

22222 الدار البيضاء مغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.442945

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 نونبر) (19 في) املؤرخ 

املصا قة على):

غالم)) 6وسف  ()3( السيد) تفويت 

272)حصة اآتلاعية من أصل)272 

بارتنرز) ( ل) ()3( السيد) ( حصة لفائد3)

بتاريخ)19)نونبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827939.

228I

ائتلانية الشريفي مبارك

حياش ملتي سيرفيس

 Ste HNACH MULTI 
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية الشريفي مبارك

حي الرآافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلليم ، 81222، كلليم 

املعرب

 Ste HNACH حياش ملتي سيرفيس

MULTI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة مستي 
رقم 22 حي تكيا  - 81222 كلليم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

:)حياش) اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

 Ste HNACH MULTI(ملتي سيرفيس

.SERVICES

او) البياء) (: غرض الشركة بإ6جاز)

االشغال املختلفة

بيع لوازم املكاتب بالتقسيط.
زنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 81222 (- ( تكيا) حي  (22 رقم) مستي 

كلليم املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: محلد) تامرت  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() محلد  تامرت  ( السيد)
 81222 24)حي تكيا) زنقة مستي رقم)

كلليم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() محلد  تامرت  السيد 
 81222 24)حي تكيا) زنقة مستي رقم)

كلليم املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بكلليم) االبتدائية 

2222)تحت رقم)13/2022.
229I

l((atelier(de(la(marque

ال توليا دو ال مارك
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

l  atelier(de(la(marque
 ، 6°rue araar bureau n 128
maroc 20000، الدار البيضاء
ال توليا  و ال مارك شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 128 
زنقة العرعارالطابق 2 مكتب 6 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.510521
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2222 21) آيبر) في) املؤرخ 
حل ال توليا  و ال مارك شركة ذات)
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 12.222.222 الوحيد مبلغ رأسلالها)
 128  رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي)
زنقة العرعارالطابق)2)مكتب)2)الدار)
البيضاء) الدار  (22222 (- البيضاء)
املغرب نتيجة لتلت تصفية الشركة)
،حيث لم تحصل على القرض اللذي)
االزمة) االنطالقة،وكدلك  لها  6لكن 

الحالي لالقتصا .

و عين:
و) لطفي  ( ( ( سليلان) السيد)3()
 21 اقامة القدس الطابق) عيوانه)ا()
 22222 الشق) عين  (21 رقم) الشقة 
()3( كلصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 128 وفي) (2221 22) آيبر) بتاريخ)
زنقة العرعارالطابق)2)مكتب)2)الدار)
 2 زنقة العرعارالطابق) (128 البيضاء)
مكتب)2)الدار البيضاء)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827952.
212I

FNMCOMPTA

CAP PRIME LOGITRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 07 °EME ETAGE N 3 MARHAL
 TANGER ،90000 ، TANGER

MAROC
CAP PRIME LOGITRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
موالي إسلاعيل 14 إقامة موالي 

إسلاعيل الطابق 3 رقم 9 - طيجة - 
9000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAP (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PRIME LOGITRANS
اليقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
وسيط) و  للبضائع  والدولي  الوطني 

اليقل الوطني والدولي للبضائع..
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
موالي) إقامة  (14 إسلاعيل) موالي 
إسلاعيل الطابق)3)رقم)9)-)طيجة)-)

9222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: احلاري) مرا   السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 1222 (: احلاري) مرا   السيد 

بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() احلاري  مرا   السيد 
الشهيد) زنقة  الرياض  (21 البرانص)
 92222 طيجة) (- (19 رقم) العطاوي 

طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزوزي) ر�سى  محلد  السيد 
طيجة) (- الكبير3) امغوغة  عيوانه)ا()

92222)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)248.
211I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 AFRICAN DYNASTY
GROUP

إعالن متعد  القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen 185

 11°3eme(etg(N walili(parc
 ،20360 ،CASABLANCA
CASABLANCA MAROC

 AFRICAN DYNASTY GROUP
»شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 56 شارع 

موالي 6وسف، الطابق 3 شقة رقم 

14 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.489629

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)15) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

للشركة) االآتلاعي  املقر  تحويل  (-
واشيطن) زنقة  (12 (: التالي) للعيوان 

رقم)2،)الطابق)1،)غوتيي

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
(« رفع رأسلال الشركة بلبلغ قدره) (-

422.222) رهم»)أي من)»)122.222 

عن) 522.222) رهم») (« إلى)  رهم»)

إ ماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

املقر االآتلاعي

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

مساهلات

بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)
رأس املال

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828252.

212I

G R S T

PLANETE TISSU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLANETE TISSU

تجزئة فرح السالم B GH39 إقامة 

92A الشقة 10 الطابق 1 الولفة، 

20000، الدار البيضاء املغرب

PLANETE TISSU شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة فرح 
السالم GH39B إقامة 92A الشقة 
10 الطابق 1 الولفة  20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PLANETE TISSU
غرض الشركة بإ6جاز):)التصد6ر و)

اإلسترا .
تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 92A إقامة) (GH39B السالم) فرح 
الشقة)12)الطابق)1)الولفة))22222 

الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 522.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 5.222 ( (: ضا6ف) عا 6ل  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() ضا6ف  عا 6ل  السيد 
تجزئة الصفاء)2)زنقة)33الرقم)2عين)
الشق))22222)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ضا6ف  عا 6ل  السيد 
 2 الرقم) (33 زنقة) (2 الصفاء) تجزئة 
البيضاء) الدار  (22222 ( الشق) عين 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827727.
213I

G R S T

G R S T
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G R S T
 61ANGLE(AV(LALLA(YACOUT
ET MUSTAPHA MAANI الطابق 

2 الرقم 62، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

G R S T شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  

 61ANGLE(AV(LALLA(YACOUT
ET MUSTAPHA MAANI الرقم 

62 الطابق 2 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

.G R S T(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
أشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
تتبيت) و  بيع  (- البياء) و  مختلفة 
((: االآتلاعي) املقر  عيوان  الرجام 
 21ANGLE AV LALLA YACOUT
الرقم) (ET MUSTAPHA MAANI
الدار البيضاء) (22222  2 الطابق) (22

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد الرحالي طرمونية)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الرحالي طرمونية عيوانه)ا()
 7 الرقم) (34 زنقة) (2 الصفاء) تجزئة 
البيضاء)) الدار  (22222 ( الشق) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرحالي طرمونية عيوانه)ا()
 7 الرقم) (34 زنقة) (2 الصفاء) تجزئة 
البيضاء) الدار  (22222 الشق) عين 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827932.

214I

SOFIA SANTE

SOFIA SANTE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFIA SANTE
 CASABLANCA ، 40130،

CASABLANCA MAROC
SOFIA SANTE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 13 زنقة 
القصر الطابق 5 شقة رقم 12 

املعاريف البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
518211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SOFIA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SANTE

غرض الشركة بإ6جاز):)صيدلية.

 13 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 12 5)شقة رقم) زنقة القصر الطابق)

الدار) (22222 (- البيضاء) املعاريف 

البيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد3 صوفيا لحديي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 صوفيا لحديي عيوانه)ا()

22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 صوفيا لحديي عيوانه)ا()

22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2221)تحت رقم)-.

215I

FIDUCIAIRE CHEMS

ARGACOSMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

ARGACOSMO شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الصياعي عين عتيق تجزئة مبروكة  
رقم 7 تلار3 - 12222 تلار3 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.127429
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 12) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.422.222) رهم»)
 1.522.222« إلى) »122.222) رهم»)
تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بتلار3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)7172.
212I

CABINET S2S CONSULTING

F2 BUSNESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD(AL(QODS,
 OULAD TALB, ,5 RES AMINA
 QUARTIER(EL(OMARIYA, LOT
 ,1 ASSAKANE(AL(ANIK, ETAGE
 CASABLANCA ،33200 ، 2 APT

MAROC
BUSNESS F2 شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 30 رحال 

املسكيني الطابق 2 الرقم 5 - 
33200 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 F2 (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BUSNESS
تسويق) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األثاث.
عيوان املقر االآتلاعي):)32)رحال)
املسكيني الطابق)2)الرقم)5 - 33222 

البيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: الفتاوي) كلال  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: الفتاوي) 6اسين  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الفتاوي  كلال  السيد 
عين) (41 رقم) (11 زنقة) (1 حي االنار3)

الشق)33222)البيضاء)املغرب.
الفتاوي عيوانه)ا() 6اسين  السيد 
عين) (41 رقم) (11 زنقة) (1 حي االنار3)

الشق)33222)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() الفتاوي  كلال  السيد 
عين) (41 رقم) (11 زنقة) (1 حي االنار3)

الشق)33222)البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827273.

217I

SOLUCIA EXPERTISE

 MKFG SERVICES
INDUSTRIELS

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

SOLUCIA EXPERTISE
 2EME RUE IBN EL ARIF 3°N

 MAARIF 8°ETAGE BUREAU N
 ، CASABLANCA-MAROC

CASABLANCA MAROC ،20330
  MKFG SERVICES INDUSTRIELS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  رقم 45 
زنقة عبد القا ر موفتقار الطابق 

الثاني رقم 4  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.339903

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 17) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»122.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »222.222) رهم») إلى)  رهم»)
مع  6ون) مقاصة  إآراء) ( (: طريق)
الشركة املحد 3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828294.
218I

سيكلا آيستيون

TOUZLA TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكلا آيستيون
شارع محلد الخامس ملر تلكروت 
رقم 1 ورزازات، 45000، ورزازات 

املغزب
 TOUZLA TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 
الوحد3 رقم 964 ورزازات - 45000 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TOUZLA TRANS SARL AU
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع لآلجرين

-)تأآير املعدات).

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 45222 (- ورزازات) (924 الوحد3 رقم)

ورزازات املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( لحيان) السيد حسن 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن لحيان عيوانه)ا()حي)

ورزازات) (45222   432 الوحد3 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن لحيان عيوانه)ا()حي)

ورزازات) (45222  432 رقم) الوحد3 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

2222)تحت رقم)7.

219I

CATRAZINE

كاترازين
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CATRAZINE

 RUE 151 BD ROMANDIE

 EME 2 OUSSAMA BNOU ZAID

 ETAGE GAUCHE N G MARIF

 ،20000 ، CASABLANCA 20000

CASABLANCA MAROC

كاترازين  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

روماندي 151 زنقة أسامة بن زا6د 

الطابق الثاني يسار ن ج معاريف 

20000 الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

454179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

كاترازين.

أعلال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

متيوعة أو إنشاءات.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

زا6د) زنقة أسامة بن  (151 روماندي)

معاريف) ج  ن  يسار  الثاني  الطابق 

 22222 (- الدارالبيضاء) (22222

الدارالبيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 ابتسام الدروي عيوانه)ا()

 5 شقة) (12 علار3) الزوبير  تجزئة 

22192)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 ابتسام الدروي عيوانه)ا()

 5 شقة) (12 علار3) الزوبير  تجزئة 

22192)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828255.

222I

مكتب بازوك لللحاسبة

STE G.Y.I NEGOCE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب بازوك لللحاسبة
زنقة امالل رقم154 سيدي بوملان 

كر ميت تيجدا  الرشيد6ة ، 
52600، تيجدا  املغرب

 STE G.Y.I NEGOCE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  حي  

القدس زنقة رقم 6 رقم 45 مقاطعة 
سيدي البرنو�سي الدار البيضاء - )
20600  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
493421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 فبرا6ر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.G.Y.I NEGOCE SARLAU
)االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

املختلفة للبياء
)الوساطة.

حي)) ( (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
القدس زنقة رقم)2)رقم)45)مقاطعة)

سيدي البرنو�سي الدار البيضاء)-))
22222))الدار البيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

6وسف) احسا6ن  بن  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

6وسف) احسا6ن  بن  السيد 
عيوانه)ا()زنقة)28)رقم)54)حي املسير3)

الرشيد6ة)5222)الرشيد6ة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

6وسف) احسا6ن  بن  السيد 
عيوانه)ا()زنقة)28)رقم)54)حي املسير3)

الرشيد6ة)5222)الرشيد6ة))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2221)تحت رقم)8225.

221I

ائتلانية الراحة

مباني اليسر
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ائتلانية الراحة

48 شارع محلد الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد

مباني اليسر شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

االمل رقم 4 اطابق السفلي برشيد 

برشيد 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16097

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

مباني) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

اليسر.

ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري-)بيع وشراء)االرا�سي)-)مقاولة)

اشغال مختلفة)-)التجار3.

تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

برشيد) السفلي  اطابق  (4 رقم) االمل 

برشيد)22122)برشيد املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد اعلي 6وسف سفيان):))522 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد الرامي عبد الياصر):))522 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 

السيد اعلي 6وسف سفيان):)522 

بقيلة)122) رهم.

 522 (: السيد الرامي عبد الياصر)

بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

سفيان) 6وسف  اعلي  السيد 

 12 تجزئة ميامار زنقة) (12 عيوانه)ا()

 22152 البيضاء) الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء)املغرب.

الياصر) عبد  الرامي  السيد 

عيوانه)ا()حي شريفة الزنقة)13)الرقم)

33)شقة)2)عين الشق الدار البيضاء)

22472)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سفيان) 6وسف  اعلي  السيد 

 12 تجزئة ميامار زنقة) (12 عيوانه)ا()

 22152 البيضاء) الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء)املغرب

الياصر) عبد  الرامي  السيد 

عيوانه)ا()حي شريفة الزنقة)13)الرقم)

33)شقة)2)عين الشق الدار البيضاء)

22472)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2222)تحت رقم)27.

222I
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KODISTRIBUTION

KODISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

KODISTRIBUTION
 RUE GHRANATA MERS 12

 ،SULTAN CASABLANCA casa
casablanca(maroc ،20000

KODISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 12 زنقة 

غرناطة مرس سلطان الدار البيضاء 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.396321
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 14) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»222.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »322.222) رهم») إلى)  رهم»)
إ ماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827828.
223I

YF CONSULTING SERVICES

AIM DOS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE(ABOUTAMAM(N2
 ،14000 ، 4 BUREAU N

KENITRA MAROC
AIM DOS TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القييطر3. - 14000 

القييطر3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 29) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AIM (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DOS TRAV

:)مقاول في) غرض الشركة بإ6جاز)

أشغال البياء)و أشغال مختلفة..

عيوان املقر االآتلاعي):)59)إقامة)

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)

 14222 (- القييطر3.) (4 رقم) العزيز 

القييطر3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد املو وص محلد)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املو وص محلد عيوانه)ا()

القييطر3) املكرن  البغيلية  قرية 

14222)القييطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املو وص محلد عيوانه)ا()

القييطر3) املكرن  البغيلية  قرية 

14222)القييطر3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)89925.

224I

LAAJEB ACCOUNTING

 METRIQUE METHODE
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 ،93040 ، TETOUAN NC
TETOUAN MAROC

 METRIQUE METHODE PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موريتانيا الطابق األر�سي رقم 7  - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.METRIQUE METHODE PRIVE
التكوين) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

والدعم املدر�سي،
معهد لتعليم اللغات،
التعليم املنهي والعالي،

الحضانة،
األنشطة الالميهجية والثقافية،

والدعم) للتدريس  قاعات  تأآير 
والتدريب املدر�سي،

املعدات) وبيع  شراء) و  تسويق 
واللوازم املدرسية،

العلليات) آليع  (، عام) وبشكل 
مرتبطة) تكون  قد  التي  األنشطة  أو 
بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة والتي من املحتلل أن تعزز)

تطوير الشركة..

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 -   7 رقم) األر�سي  الطابق  موريتانيا 

93222)تطوان املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1222 (: ( الفرطاخ) امال  السيد3 

بقيلة)122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 امال الفرطاخ)))))عيوانه)ا()

مرتيل) (93152 الشاطئ) شارع  (79

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 امال الفرطاخ)))))عيوانه)ا()

مرتيل) (93152 الشاطئ) شارع  (79

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2219.

225I

Sonrisa

 AGRICULTURAL
 MACHINERY PARTS

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

Sonrisa

 Ksar(my(mhamed(kheng

 Errachidia ،52000 ، errachidia

Maroc

 AGRICULTURAL MACHINERY

PARTS SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي رقم 807 

كراج تجزئة موالي علي اشريف 

الرشيد6ة - 52000 الرشيد6ة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15003
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)27)6يا6ر)2222)تلت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
اصالح االالت واملعدات.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)26/2022.
222I

fiduazizi

 DAKHLA FOR COMPANY
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع علر املختار حي القدس شارع 
علر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
 DAKHLA FOR COMPANY

INVESTISSEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 13 

شارع احلد باحييني مجلوعة 
64 الطابق الثاني  ار حي الرحلة 
الداجلة - 73000 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20259

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 DAKHLA FOR COMPANY

.INVESTISSEMENT
غرض الشركة بإ6جاز):)استشارات)

قانونية تاسيس الشركات...الخ.

 13 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)
 24 مجلوعة) باحييني  احلد  شارع 
الطابق الثاني  ار حي الرحلة الداجلة)

- 73222)الداجلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بوبكر) الديش  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() بوبكر  الديش  السيد 
حي) سفاقس  زنقة  الفيالت  ميطقة 
موالي رشيد))72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() بوبكر  الديش  السيد 
حي) سفاقس  زنقة  الفيالت  ميطقة 
موالي رشيد))72222)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)
 آيبر)2221)تحت رقم)2132/2021.

227I

FICASUD

 PRIVATE GLOBAL
LANGUAGE CENTER

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 MARRAKECH ،40000 ، 7 F N

MAROC
 PRIVATE GLOBAL LANGUAGE
CENTER شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

و عيوان مقرها االآتلاعي أمرشيش 
- شارع الكتبية رقم 62 مراكش - 

40000 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94977

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تم تحويل) 25)أبريل) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدو 3».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)124353.

228I

FIDU.PRO CONSULTING

HEB SMAR TRV

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

HEB SMAR TRV شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزىة 

الشهد6ة 5 غرب تجزىة امليصور 

مكياس - 50000 مكياس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46531

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 أكتوبر) (28 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي) »2.925.822,22) رهم»)

إلى) »122.222,22) رهم») من)

((: عن طريق) »7.225.822,22) رهم»)

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

رقم) تحت  (2221 نونبر) (32

.42411121213777

229I

RIAD CONSULTANT

 AMBULANCE TAHIRI شركة
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 RUE 01 APPT 59 IMM

 ،25000 ، - TAMESNA WIFAQ

KHOURIBGA MAROC

 AMBULANCE TAHIRI شركة

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي موطن 

بعلار3 59 مكتب 01 شارع تامسيا 

الوفاق جريبكة جريبكة 25000 

جريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.AMBULANCE TAHIRI SARL-AU

غرض الشركة بإ6جاز):)-االسعاف.

موطن) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

تامسيا) شارع  (21 مكتب) (59 بعلار3)

 25222 جريبكة) جريبكة  الوفاق 

جريبكة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

الجليل) عبد  الطاهري  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الجليل)) عبد  الطاهري  السيد 
حي) جلدون  بن  زنقة  (18 عيوانه)ا()

الهدى)25222)جريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الجليل)) عبد  الطاهري  السيد 
حي) جلدون  بن  زنقة  (18 عيوانه)ا()

الهدى)25222)جريبكة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)21) آيبر)

2221)تحت رقم)232.

232I

ste(cofiguer(sarl

TAZA CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste(cofiguer(sarl

 etage(n3 1 av(guennad(tayeb

guercif(maroc ،35100 ، guercif

 TAZA CASH

 شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

موالي ا ريس بين الجرا ي  - 

35000 تاز3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1664

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 18)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

الشريك الوحيد)TAZA CASH)))مبلغ)
وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلآتلاعي زنقة موالي ا ريس)

تاز3 املغرب) (35222 (- ( بين الجرا ي)

نتيجة ل):)لم تحقق اي هدف ربحي.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

موالي ا ريس بين الجرا ي))-)35222 

تاز3 املغرب.)

و عين:

و) الخيتاش  ( سعيد3) السيد)3()

تاز3) (35222 آرا ي) بين  عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)13/2022.

231I

STE CECONA SARL

EQUIPEMENT AZIZ
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE CECONA SARL

 2ETAG(AV(DES 74 AV DES FAR

 nador ،62000 ،2ETAG 74 FAR

maroc

EQUIPEMENT AZIZ شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي شعالة 
لعرا�سي تجزئة رقم 42 الياظور 

حي شعالة لعرا�سي تجزئة رقم 42 

الياظور 62000 الياظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17101

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2222 6يا6ر) (24 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

 EQUIPEMENT الوحيد) الشريك 

82.222) رهم) )مبلغ رأسلالها) (AZIZ

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي شعالة)
الياظور) (42 رقم) تجزئة  لعرا�سي 

 42 رقم) تجزئة  لعرا�سي  حي شعالة 

املغرب) الياظور  (22222 الياظور)

نتيجة ل):)الحل املسبق لشركة

عزيز) الراشيدي  السيد  تعيين 

وا ريس للشركة.

اجتتام التصفية.

و حد  مقر التصفية ب حي شعالة)
الياظور) (42 رقم) تجزئة  لعرا�سي 

 42 رقم) تجزئة  لعرا�سي  حي شعالة 

الياظور)22222)الياظور املغرب.)

و عين:

و) الراشيدي  ( عزيز) السيد)3()
عيوانه)ا()حي الخطابي شارع)22)رقم)

املغرب كلصفي) الياظور  (22222  5

)3()للشركة.

و) الراشيدي  ( ا ريس) السيد)3()
عيوانه)ا()حي الخطابي شارع)22)رقم)

املغرب كلصفي) الياظور  (22222  5

)3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)إفالس

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)23/31.

232I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

HOSA TRANS
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 EME ETAGE RES 5 .2°N

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 ،YOUSSEF(BEN(TACHFINE88

TANGER MAROC ،900020

HOSA TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 
السعيد6ة زنقة 12رقم 87 طيجة  - 

90090 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43813

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تم اتخاذ) (2221 نونبر) (21 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
 322222 من) الشركة  رأسلال  رفع 

 رهم إلى)1222222) رهم
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
من)) للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 
  22D الضحى.الوفاء) مجلع  (22 رقم)
زنقة) السعيد6ة  تجزئة  إلى  طيجة 

12رقم)87)طيجة)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحويل املقر االآتلاعي للشركة
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)

رفع رأسلال الشركة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (32 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)248382.
233I

EXCELLENTIA(Consulting

)Lekehal & Co( لكحل & كو
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EXCELLENTIA(Consulting
5  زنقة سليلان عزمي الطابق 
6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 
الدارالبيضاء املغرب

 )Lekehal & Co( لكحل & كو
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : الدار 

البيضاء ، 265 شارع الزرقطوني ، 
الطابق التاسع ، رقم 92 - 20050 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.380939

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 27)غشت) املؤرخ في)
لكحل)&)كو))Lekehal(&(Co()شركة)
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي الدار)
(، الزرقطوني) شارع  (225 (، البيضاء)
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 22252  -  92 رقم) (، الطابق التاسع)
املغرب نتيجة لتوقف) الدار البيضاء)

نشاط الشركة..
و عين:

السيد)Narjisse  LEKEHAL()3)و)
 France( n°26,( rue( de( la عيوانه)ا()
 voute.75212. Paris 75212 Paris

France)كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
الدار) وفي  (2221 غشت) (27 بتاريخ)
(، الزرقطوني) شارع  (225 (، البيضاء)
 22252  -  92 رقم) (، الطابق التاسع)

الدار البيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827852.

234I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

GIGALAB
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة اليظام األسا�سي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستر ام علار3 6 الرقم 6 - الطابق 
2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
GIGALAB »شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: الدار 

البيضاء عين السبع أمل 2 رقم 43 
زنقة 3 - - الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.160759
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2217
األسا�سي) اليظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقتضيات القانون:))بعد):)
-)الزيا 3 في الرأسلال الشركة من)
 422.222,22 إلى) 92.222,22) رهم 

 رهم.
إلى) (422.222,22 من) الزيا 3  (-

822.222,22) رهم.

تحويل املقر االآتلاعي للشركة) (-
من الدار البيضاء،)الفيليت،)23)زنقة)
سليلان الفار�سي الطابق الثالث إلى)
الدار البيضاء)عين السبع أمل)2)رقم)

43)زنقة)3.
822.222,22) رهم) الزيا 3 من) (-

إلى)2.222.222,22) رهم.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2217)تحت رقم)235824.
235I

RGCM

ELECTRI.COM FEDALA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RGCM
شارع الجيش امللكي50 علار3 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 
املحلد6ة ، 20800، املحلد6ة 

املغرب
ELECTRI.COM FEDALA شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 3 بلوك 
7  رب مراكش  املحلد6ة - 20800 

املحلد6ة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.18849

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (17 املؤرخ في)
شركة) (ELECTRI.COM FEDALA
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
 3 اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
(- املحلد6ة) ( مراكش) 7) رب  بلوك)
نتيجة) املغرب  املحلد6ة  (22822

لعدم مزاولة اي نشاط.
و عين:

و) حيقازي  ( نعيلة) السيد)3()
مالك) اقامة  نكور  زنقة  عيوانه)ا()
 22822  12 الشقة) (4 الطابق)
()3( كلصفي) املغرب  املحلد6ة 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بلوك) (3 وفي) (2221 نونبر) (17 بتاريخ)

 22822 (- املحلد6ة) ( 7) رب مراكش)

املحلد6ة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( باملحلد6ة) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)2233.

232I

STREET BUSINESS CENTER

RAISE THE ROOF
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

علار3 رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

آليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

RAISE THE ROOF شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شقة 10 
رقم 7 شارع الحرية آليز - مراكش 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 RAISE (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.THE ROOF

إ ار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وتسيير املؤسسات السياحية.

 12 :)شقة) عيوان املقر االآتلاعي)
مراكش) (- شارع الحرية آليز) (7 رقم)

42222)مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتالي:

 RAISEY JAMIE ROBERT(السيد
122) رهم) بقيلة) حصة  (:( ( 100

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 RAISEY JAMIE ROBERT(السيد
شقة رقم) إقامة مرآانة،) عيوانه)ا()
15)،)شارع 6وغوسالفيا كيليز)42222 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 RAISEY JAMIE ROBERT(السيد
شقة رقم) إقامة مرآانة،) عيوانه)ا()
15)،)شارع 6وغوسالفيا كيليز)42222 

مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131193.
237I

FIDU.PRO CONSULTING

HEB SMAR TRV
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة
FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
HEB SMAR TRV شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 151 
تجزىة العثلا6ة الشطر 1 مكياس - 

50000 مكياس املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46531

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)28)أكتوبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»الرقم)151)تجزىة العثلا6ة الشطر)
1)مكياس)-)52222)مكياس املغرب»)
غرب تجزىة) (5 »تجزىة الشهد6ة) إلى)
مكياس)) (52222 (- ( امليصور مكياس)

املغرب».
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 
رقم) تحت  (2221 نونبر) (32

.42411121213777
238I

socogese

»WARD FES PROMO«
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Fès ،30000 ، Mly(El-Kamel(Fès
Maroc

»WARD FES PROMO» شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 801 
زنقة ابن باآة الحي الصياعي سيدي 

ابراهيم  - 30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44587

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)27) آيبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
الحي) باآة  ابن  زنقة  (821 »شارع)
 32222 (- ( الصياعي سيدي ابراهيم)
زنقة) (821 »شارع) إلى) املغرب») فاس 
سيدي) الصياعي  الحي  باآة  ابن 

ابراهيم))-)32222)فاس))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2022/122.
239I

marrakech(finance

LUX SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

marrakech(finance
 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi

 ،40000 ،marrakech 15 n A1
Marrakech maroc
 LUX SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي سعا 3 

3 علار3 1 شقة 2  - 40300 
تليصورت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67483

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 21) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
املصطفى) ()3( السيد) تفويت 
من) اآتلاعية  حصة  (332 مبرومي)
السيد) ( لفائد3) حصة  (992 أصل)
21) آيبر) سعيد مبرومي بتاريخ) ()3(

.2221
الد6ن) نور  ()3( السيد) تفويت 
من) اآتلاعية  حصة  (332 مبرومي)
السيد) ( لفائد3) حصة  (992 أصل)
21) آيبر) سعيد مبرومي بتاريخ) ()3(

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)344.
242I

N2M CONSEIL-SARL

UNICLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تغيير نشاط الشركة
N2M(CONSEIL-SARL

 2 ,19 N 5 AV HASSAN I RUE
 NADOR ،62000 ، 4 ETAGE N

MAROC
UNICLEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها االآتلاعي حي اوال  

ميلون الشارع 26 الياضور - 
62000 الياضور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18525
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تغيير) (2222 6يا6ر) (22 في) املؤرخ 
»استيرا ) من) الشركة   نشاط 
,استيرا )) التيضيف) موا   و تصد6ر  (
و) التجليل  مستحضرات  تصد6ر  و 
ميتجات العيا6ة بالصحة الجسد6ة)

,التغذ6ة العامة.

موا ) تصد6ر  و  ( »استيرا ) إلى) («
التيضيف),استيرا  و تصد6ر و توزيع)
ميتجات) و  التجليل  مستحضرات 
الجسد6ة,التغذ6ة) بالصحة  العيا6ة 

العامة».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)52.
241I

FIDU.PRO CONSULTING

HEB SMAR TRV
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تغيير نشاط الشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
HEB SMAR TRV شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها االآتلاعي تجزىة 
الشهد6ة 5 غرب تجزىة امليصور 
مكياس  - 50000 مكياس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46531
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تغيير) 28)أكتوبر) املؤرخ في)
»الترويج للعقار) نشاط الشركة من)
مؤسسة) (: الخاص) »التعليم  إلى) («

التعليم املدر�سي)».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 
رقم) تحت  (2221 نونبر) (32

.42411121213777
242I

FIDUNIVERSEL

 CENTRAL D’AIR
COMPRIME

إعالن متعد  القرارات

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 ،20030 ،CASABLANCA
CASABLANCA MAROC

  CENTRAL D’AIR COMPRIME

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3 
ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 120 
شارع حزام الكبير رب الوفاء.علار3 
ليليا 2 طابق 3 عين السبع - -  الدار 

البيضاء  املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.364081

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 28) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
:)الذي 6يص على) قرار رقم))االول)

ما6لي):)
من) ( للشركة) الرئ�سي  املقر  نقل 
122)شارع الحزام الكبير). رب الوفاء.
علار3 ليليا)2)طابق)3)عين السبع).الى)
شارع شفشاوني سلم)14)طابق)1)رقم)

3).عين السبع الدار البيضاء.
قرار رقم))الثاني):)الذي 6يص على)
ما6لي:)قدم الشريك الوحيد للشركة))
 522222 القباج مبلغ) السيد عا ل 
سيتم) الف  رهم()  رهم)جلسلائة 
صيدوق)) من  املبلغ  هذا  تحرير 
انه) ( .كلا 6قر هذا شريك) االآتلاعي)
)مائة) 125222 رهم) مبلغ) وضع  تم 
اثياء) )الف  رهم() وجلسة وعشرون)
تاسيس الشركة من املبلغ االآلالي في)
حتى 6تم تسجيلها) ( حساب املصرفي)
-املبلغ املتبقي) (. في السجل التجاري)
وجلسة) )ثالثلائة  375222 رهم)
يشكل) الذي  الف  رهم() وسبعون 
ثالت ارباع راسلال الشركة تم افراج)

عيه
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
الذي 6يص على) الرابع:) بيد رقم 
ما6لي:)املقر الرئي�سي:)شارع شفشاوني)
.عين السبع) (3 1)رقم) 14)طابق) سلم)

الدار البيضاء.
بيد رقم السا س:)الذي 6يص على)
ما6لي:)قدم الشريك الوحيد للشركة))
 522222 القباج مبلغ) السيد عا ل 
سيتم) الف  رهم()  رهم)جلسلائة 
صيدوق)) من  املبلغ  هذا  تحرير 
انه) ( .كلا 6قر هذا شريك) االآتلاعي)
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)مائة) 125222 رهم) مبلغ) وضع  تم 

اثياء) )الف  رهم() وجلسة وعشرون)

تاسيس الشركة من املبلغ االآلالي في)

حتى 6تم تسجيلها) ( حساب املصرفي)

-املبلغ املتبقي) (. في السجل التجاري)

وجلسة) )ثالثلائة  375222 رهم)

يشكل) الذي  الف  رهم() وسبعون 

ثالت ارباع راسلال الشركة تم افراج)

عيه

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827511.

243I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 DELANSON CAPITAL

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 

حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 40060، مراكش املغرب

 DELANSON CAPITAL MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
رقم 1 اقامة زينب رقم 24 شارع 

موريطانيا الطابق الرابع آليز - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26501

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

 DELANSON ()3( السيد) تفويت 

اآتلاعية) حصة  (CAPITAL 122

)السيد) 122)حصة لفائد3) من أصل)

نونبر) (23 بتاريخ) (ALY HORMA ()3(

.2221

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
29) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131312.
244I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

TINSEL HOLDINGS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 
حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 40060، مراكش املغرب
 TINSEL HOLDINGS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
رقم 4 اقامة زينب رقم 24 شارع 
موريطانيا الطابق الرابع آليز  - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26507

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
  TINSEL ()3( السيد) تفويت 
HOLDINGS 122)حصة اآتلاعية)
)السيد) 122)حصة لفائد3) من أصل)
نونبر) (23 بتاريخ) (ALY HORMA ()3(

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
28) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131251.
245I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 FLAXTON SERVICES
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 

حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 40060، مراكش املغرب

  FLAXTON SERVICES MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
رقم 2 اقامة زينب رقم 24 شارع 

موريطانيا الطابق الرابع آليز - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26515

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

  FLAXTON ()3( السيد) تفويت 

اآتلاعية) حصة  (SERVICES 122

)السيد) 122)حصة لفائد3) من أصل)

نونبر) (23 بتاريخ) (ALY HORMA ()3(

.2221

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

29) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131318.

242I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

NERSON INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 

حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 40060، مراكش املغرب

 NERSON INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
رقم 1 اقامة زينب رقم 24 شارع 

موريطانيا الطابق الرابع آليز  - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21931

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 28) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
  NERSON ()3( السيد) تفويت 
حصة) (INVESTISSEMENT 122
حصة) (122 أصل) من  اآتلاعية 
 ALY HORMA ()3( السيد) ( لفائد3)

بتاريخ)23)نونبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
29) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131317.
247I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 PENINSULA REAL ESTATE
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محلد الخامس علار3 بن 
حفصية الطا6ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 40060، مراكش املغرب
 PENINSULA REAL ESTATE

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 208 الحي 
 TK1 الصياعي سيدي غانم رقم
طريق اسفي  - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84905

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 أكتوبر) (21 في) املؤرخ 

املصا قة على):
 MUSTAPHA ()3( السيد) تفويت 
حصة) (NAFEZ ALJINDI 2.222
حصة) (2.222 أصل) من  اآتلاعية 
 PRINCE ()3( السيد) ( لفائد3)
 BANDAR BIN SULTANE BIN
 21 بتاريخ) (ABDULAZIZ AL-SAUD

أكتوبر)2221.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

نونبر) (15 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)129511.

248I

AZ CONSULATNTS

INAYA FINANCE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 141 4EME(ETAGE(IMM

 ،20000 ، CASABLACA

CASABLANCA MAROC

INAYA FINANCE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زاوية 
زنقة موزار و شارع أنفا إقامة الجية 

الصغير3، الطابق السابع - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.456827

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 6وليوز) (21 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 

 INAYA الوحيد) الشريك  ذات 

 12.222 مبلغ رأسلالها) ( (FINANCE

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي زاوية)
زنقة موزار و شارع أنفا إقامة الجية)

 22222 (- السابع) الطابق  الصغير3،)

:)قرار) املغرب نتيجة ل) الدارالبيضاء)

الشريك الوحيد.

زاوية) ب  التصفية  مقر  حد   و 
زنقة موزار و شارع أنفا إقامة الجية)

 22222 (- السابع) الطابق  الصغير3،)

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) مومية  ( نضر3) السيد)3()
عيوانه)ا()22)زنقة تيركو طابق)5)شقة)

املغرب) الدارالبيضاء) (22222  23

كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6وليوز)2221)تحت رقم)788222.
249I

FICASUD

 PRIVATE GLOBAL
LANGUAGE CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تعيين مسير آد6د للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 MARRAKECH ،40000 ، 7 F N

MAROC
 PRIVATE GLOBAL LANGUAGE
CENTER  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي أمرشيش 
- شارع الكتبية رقم 62 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94977

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تعيين) (2221 أبريل) (25 املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

الطاهري احلد كلسير آجر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)124353.
252I

Gescompte

STE: THURAYA MAGHREB
شركة املساهلة

تجد6د مد3 مزاولة مهام املسير6ن

Gescompte
  me(étage 9 bd Zerktouni 265

 ،20050 ، casablanca 92°n
Casablanca(Maroc

 STE: THURAYA(MAGHREB
»شركة املساهلة»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 23 زنقة 
مصطفى امليفلوطي - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
»تجد6د مد3 مزاولة مهام املسير6ن»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112469
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)27) آيبر)2221
مهام) مزاولة  مد3  تجد6د  تقرر 

املسير6ن ملد3:)2)سيوات.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827954.

251I

FICASUD

 PRIVATE GLOBAL
LANGUAGE CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
إضافة تسلية تجارية أو شعار)

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 MARRAKECH ،40000 ، 7 F N

MAROC
 PRIVATE GLOBAL LANGUAGE
CENTER »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: أمرشيش 
- شارع الكتبية رقم 62 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.94977
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تقرر) (2221 أبريل) (25 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 DESCARTES PHOENIX

ACADEMY PRIVATE
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
ماي) (25 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)124353.

252I

bureau(de(libre(compte//بيرو   لبغ كونط

مومو لوك

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 bureau(de(libre//بيرو   لبغ كونط

compte

رقم 7 مكتب 4 قسارية املرني�سي 

شارع لال مريم ، 30000، فاس 

املغرب

مومو لوك شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : الطابق 

الثاني 2 زنقة علر اال ري�سي شارع 

الجوالن فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55789

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 23) آيبر) املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  لوك  مومو 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعيوان) 522.222) رهم  رأسلالها)

 2 الثاني) الطابق  اإلآتلاعي  مقرها 

الجوالن) شارع  اال ري�سي  علر  زنقة 

فاس املغرب نتيجة) (32222 (- فاس)

ملا ي.

و عين:

و) لوكيلي  ( ( سلوى) السيد)3()

حي) مصلو 3  زنقة  (15 عيوانه)ا()

 32222 الفرح شارع ابن االثير فاس)

فاس املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

وفي الطابق) (2221 23) آيبر) بتاريخ)

شارع) اال ري�سي  علر  زنقة  (2 الثاني)

الجوالن فاس)-)32222)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)83/022.

253I
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FICASUD

 PRIVATE GLOBAL

LANGUAGE CENTER

إعالن متعد  القرارات

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 MARRAKECH ،40000 ، 7 F N

MAROC

 PRIVATE GLOBAL LANGUAGE

CENTER »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: أمرشيش 

- شارع الكتبية رقم 62 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.94977

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)25)أبريل)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

من) علور  السعيد  السيد  حروج 

الشركة

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

و) الطاهري  أحلد  السيدان   جول 

السعيد معتصم كشريكين آد6د6ن)

للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) بيد 

6صبح توزيع رأسلال الشركة) ما6لي:)

أحلد) السيد  (- (: التالي) الشكل  على 

-)السيد) 22.222) رهم) ( ( (: ( الطاهري)

السعيد املعتصم)):)42.222) رهم

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)124353.

254I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

ALIB CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 ER ETAGE APPT 1 JAOUHARA
 MARRAKECH ،40000 ، 5 °N

MAROC
ALIB CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
األول العلار3 345 شارع املسار 

بطريق أسفي، مراكش. - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ALIB (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING
مكتب) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
استشارات في) (- للدراسات واألبحاث)

التسيير.
الطابق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
املسار) شارع  (345 العلار3) األول 
 42222 (- مراكش.) أسفي،) بطريق 

مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (122 ( (: السيد علي بالزاع)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علي بالزاع عيوانه)ا()شقة)

 24222 الجد6د3) (21 اقامة انفا) (24

الجد6د3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بالزاع) الكريم  عبد  السيد 
ابراهيم) ا6ت  زنقة  (54 عيوانه)ا()

السوي�سي)) (3 الجليل) امليظر  تجزئة 

الرباط)12172)الرباط املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

23) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)14288.

255I

AJDEN MOHAMED

STE MAJID GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

AJDEN MOHAMED

 ،35000 ، TAZA GARE 1367 BP

TAZA MAROC

STE MAJID GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار صف 

اللوز3 الجلاعة القروية مكياسة 

الشرقية بوقالل  - 35000 تاز3 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3767

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

 MOHAMED ()3( تفويت السيد)

اآتلاعية) حصة  (MAZARD 425

)السيد) 452)حصة لفائد3) من أصل)

 ABDELMOTALIB MAZARD ()3(

بتاريخ)23) آيبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)18.

252I

D&C(COMPANY

JOUHRI CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D&C(COMPANY

الشقة رقم 03 شارع محلد 

الخامس علار3 مضران الطابق 

الثاني ، 63300، بركان املغرب

JOUHRI CASH شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 54 شارع 

األهرام حي املسير3 بركان - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JOUHRI CASH

تحويل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األموال

وسيط تجاري).

54)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)

 23322 (- بركان) املسير3  األهرام حي 

بركان املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

122.222,22) رهم،)مقسم كالتالي:

السيد 6وسف الجوهري):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد 6وسف الجوهري عيوانه)ا()

 23322 54)شارع األهرام حي املسير3)

بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 6وسف الجوهري عيوانه)ا()

 23322 54)شارع األهرام حي املسير3)

بركان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)29.

257I

Cap(Conseils

FINANCIERE DIOURI

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

Cap(Conseils

 ، Bd Ibrahim Roudani ,303

Casablanca(Maroc ،20390

FINANCIERE DIOURI شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 265 شارع 

الزرقطوني شقة 92 الطابق 9  - 

20330 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.366

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2221 نونبر) (32 في) املؤرخ 

املصا قة على):

ناصر  6وري) ()3( السيد) تفويت 

 122 حصة اآتلاعية من أصل) (52

مروان) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

رزوقية بتاريخ)32)نونبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827192.

258I

Cap(Conseils

 LES GRENIERS DE
BERRECHID

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تفويت حصص

Cap(Conseils
 ، Bd Ibrahim Roudani ,303
Casablanca(Maroc ،20390

 LES GRENIERS DE BERRECHID
شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

بئر أنزران الحي الصياعي برشيد - 
26100 برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 15.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 29) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
برشيد) سعد  ()3( السيد) تفويت 
122)حصة اآتلاعية من أصل)122 
ابو بكر بن) ()3( السيد) ( حصة لفائد3)

الشا6ب بتاريخ)29) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)13.

259I

STREET BUSINESS CENTER

MAROXIA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علار3 رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
آليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
MAROXIA شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شقة 10 
رقم 7 شارع الحرية آليز - - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAROXIA

تقد6م) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مجاالت) في  والدراسات  االستشار3 

البيانات) وعلوم  االصطياعي  الذكاء)

عدم) وتقد6ر  كارلو  مونت  ومحاكا3 

واملعالجة) املي  التعلم  في  اليقين 

اإلحصائية لإلشارات والصور.

 12 :)شقة) عيوان املقر االآتلاعي)

 42222 7)شارع الحرية آليز)-)-) رقم)

مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 52.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 Eric, François, Victor السيد)

بقيلة) حصة  (MOULINES( :( ( 500

122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 Eric, François, Victor السيد)

شارع) (92 عيوانه)ا() (MOULINES

البويتي))75228)باريس))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 Eric, François, Victor السيد)

شارع) (92 عيوانه)ا() (MOULINES

البويتي))75228)باريس))فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

21) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)131222.

222I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 JAWHARA BUILDING
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 870

 ،40000 ، -MARRAKECH

MARRAKECH MAROC

 JAWHARA BUILDING TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

الثاني املسير3 2 حرف ب رقم 303 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JAWHARA BUILDING TRAVAUX

أشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مختلفة والبياء

entrepreneur de(

travaux divers ou

.construction (

الطابق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 323 حرف ب رقم) (2 الثاني املسير3)

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

عبداللطيف) صيد6ل  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (522 ( (:

للحصة.

 482 ( (: السيد ملين عبدالصا ق)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
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حصة) (22 ( (: 6ونس) ملين  السيد 
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عبداللطيف) صيد6ل  السيد 
رقم) بدر  تجزئة  اسكجور  عيوانه)ا()

47)مراكش)42222)مراكش املغرب.
السيد ملين عبدالصا ق عيوانه)ا()
شارع موالي) (3 علار3 الدوماني رقم)
مراكش) (42222 رشيد آليز مراكش)

املغرب.
عيوانه)ا() 6ونس  ملين  السيد 
العلار3) (22 اقامة فن البيت العتيق)
مراكش) املزوار  عين  (22 الشقة) (24

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عبداللطيف) صيد6ل  السيد 
رقم) بدر  تجزئة  اسكجور  عيوانه)ا()

47)مراكش)42222)مراكش املغرب
السيد ملين عبدالصا ق عيوانه)ا()
شارع موالي) (3 علار3 الدوماني رقم)
مراكش) (42222 رشيد آليز مراكش)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)323.
221I

ASMAA MEDIA GROUP

 JIOUDI DE TRANSPORT ET
DE LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 JIOUDI DE TRANSPORT ET
DE LOGISTIQUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3)في طور 
التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 159 
اقامة حبيبة السفلي الرقم 1 االلفة 
البيضاء - 20000 البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237827

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
 JIOUDI DE TRANSPORT ET
مبلغ رأسلالها) ( ( (DE LOGISTIQUE
مقرها) وعيوان  12.222) رهم 
اإلآتلاعي)159)اقامة حبيبة السفلي)
 22222 (- البيضاء) االلفة  (1 الرقم)
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

االشتعال.
 159 ب) التصفية  مقر  حد   و 
1)االلفة) اقامة حبيبة السفلي الرقم)

البيضاء)-)22222)البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) التامي  ( آيو ي) السيد)3()
البيضاء) (22222 البيضاء) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822222.
222I

ASMAA MEDIA GROUP

 JIOUDIDE TRANSPORT ET
DE LOGISTIC

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 JIOUDIDE TRANSPORT ET DE
LOGISTIC  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 159 

اقامة حبيبة السفلي الرقم 1 االلفة 
البيضاء - 20000 البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.237827

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

 JIOUDIDE TRANSPORT ET DE

 12.222 )مبلغ رأسلالها) ( (LOGISTIC

 159  رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي)

1)االلفة) اقامة حبيبة السفلي الرقم)

املغرب) البيضاء) (22222 (- البيضاء)

نتيجة ل):)عدم االشتغال.

 159 ب) التصفية  مقر  حد   و 

1)االلفة) اقامة حبيبة السفلي الرقم)

البيضاء)-)22222)البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) التامي  ( ( آويدي) السيد)3()

البيضاء) (22222 البيضاء) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822222.

223I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

NAP IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ا6لان 

الطابق 5 رقم 9 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

NAP IMPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : طريق 

مرتيل قبالة علار3 االحباس طريق 

مرتيل قبالة علار3 االحباس 93000 

تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5859

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2221 31) آيبر) في) املؤرخ 
ذات) شركة  ( (NAP IMPORT حل)
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
اإلآتلاعي طريق مرتيل قبالة علار3)
علار3) قبالة  مرتيل  طريق  االحباس 
املغرب) تطوان  (93222 االحباس)

نتيجة لقفل التصفية.
و عين:

الشعيري) ( نورالد6ن) السيد)3()
الكامل و عيوانه)ا()شارع تللسان رقم)
تطوان املغرب كلصفي) (93222  22

)3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
طريق) وفي  (2221 31) آيبر) بتاريخ)
مرتيل قبالة علار3 االحباس)-)93222 

تطوان املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2372.
224I

ASMAA MEDIA GROUP

GENIE WARCH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

genie(warch شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 
التقدم ج ه 2-17 الطابق 2 
البرنو�سي البيصاء - 20000 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.304759

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
الشريك الوحيد)genie(warch))مبلغ)
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وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلآتلاعي اقامة التقدم ج ه)

البيصاء) البرنو�سي  (2 الطابق) (2-17

(: البيضاء)املغرب نتيجة ل) (22222 -

عدم االشتغال.

اقامة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

التقدم ج ه)17-2)الطابق)2)البرنو�سي)

البيصاء)-)22222)البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)3()هياللي)))محلد طارق))و)

البيضاء)) (22222 البيضاء) عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  -تم  (:

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)822225.

225I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

SWEET TASTE BERRY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 ،14152 ،EL ARBAA DU GHARB

SOUK LARBAA MAROC

 SWEET TASTE BERRY

 شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي لاللة 

ميلونة املركز سوق اربعاء الغرب  - 

14152 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27539

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SWEET(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. TASTE BERRY

(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

 ACTIVITES DE SOUTIEN

 A LAGRICULTURE ET

 TRAITEMENT PRIMAIRE DES

.RECOLTES

لاللة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

(- ( الغرب) ميلونة املركز سوق اربعاء)

14152)سوق اربعاء)الغرب املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوطيبي عبدالعالي):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالعالي) بوطيبي  السيد 

حي) (22 بلوك) (112 رقم) عيوانه)ا()

ا6ت) (82222 ملول) ا6ت  اوبيروك 

مللول))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالعالي) بوطيبي  السيد 

حي) (22 بلوك) (112 رقم) عيوانه)ا()

ا6ت) (82222 ملول) ا6ت  اوبيروك 

مللول))املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  (2221 32) آيبر) بتاريخ)

.778

222I

امغار عبد الغافور

 MED.Y.EL MOKHTARI
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة اليور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
 MED.Y.EL MOKHTARI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي املحل 

التجاري LC2 الواقع بتطوان حجار 
 - N العروسة بلشروع اميية بلوك

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 19) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MED.Y.EL MOKHTARI TRANS
اليقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع).
املحل) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الواقع بتطوان حجار) (LC2 التجاري)
 N - العروسة بلشروع اميية بلوك)

93222)تطوان املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
6اسين) محلد  املختاري  السيد 
1.222) رهم) بقيلة) حصة  (122 ( (:

للحصة).

(: 6اسين) محلد  املختاري  السيد 

122)بقيلة)1.222) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

6اسين) محلد  املختاري  السيد 

مالكا) (29221 اسبانيا) عيوانه)ا()

اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() بجلدا  اسامة  السيد 

 93222 تطوان) (59 رقم) شارع  كا 

تطوان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)2217.

227I

مكتب الحسابات مالكي

ADM STORE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

مكتب الحسابات مالكي

291 شارع الكرامة ميفلوري فاس ، 

30000، فاس املغرب

ADM STORE شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي املسير3 

قرية با محلد - 34050 تاونات 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1599

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)15) آيبر)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 34252 »حي املسير3 قرية با محلد)-)
مكرر) (31 »رقم) إلى) املغرب») تاونات 

 34252 (- بامحلد) قرية  املسير3  حي 

تاونات))مغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2222)تحت رقم)25)6يا6ر)22.

228I
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 EURO SERVICES PROTECTION

GARDIENNAGE

 EURO SERVICES
 PROTECTION
GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تغيير نشاط الشركة

 EURO SERVICES PROTECTION
GARDIENNAGE

96 شارع آنفا إقامة ربيع آنفا الطابق 
9 رقم 91 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 EURO SERVICES PROTECTION

GARDIENNAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي 96 شارع 
آنفا إقامة ربيع آنفا الطابق 9 رقم 
91 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.518481
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تغيير) (2221 22) آيبر) املؤرخ في)
»األمن الخاص») نشاط الشركة من)

إلى)»جدمة الحراسة».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828257.

229I

كفاءات كونسولتييغ

A
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

كفاءات كونسولتييغ
482 شارع محلد الخرازعلار3 

التوزاني تطوان ، 93000، تطوان 
املغرب

A شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 

38 الطابق الرابع مكاتب اليخيل 
شارع الحسن الثاني تطوان - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

.A(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
االستيرا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)

والتصد6ر.
مكتب) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
رقم)38)الطابق الرابع مكاتب اليخيل)
شارع الحسن الثاني تطوان)-)93222 

تطوان املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 722 ( (: بيعو 3) عدنان  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 322 ( (: الحدا ) 6وسف  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() بيعو 3  عدنان  السيد 
شارع)29)أبريل اقامة الرمانة رقم)23 

تطوان)93222)تطوان املغرب.
السيد 6وسف الحدا  عيوانه)ا()
مرتيل)) طريق  (29 رقم) ا6ران  تجزئة 

93222)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() بيعو 3  عدنان  السيد 
شارع)29)أبريل اقامة الرمانة رقم)23 

تطوان)93222)تطوان املغرب
السيد أحلد محلو  عبد الرازق)
شارع) (27 عيوانه)ا() حيفي  حافظ 
اسكيدر ابراهيم ميامي ميتزه)99321 

الغربية مصر
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)373.

272I

AXOTEC SARL

MERIVA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

MERIVA
13 زنقة احلد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول رقم 8. ، 20350، 
الدار البيضاء املغرب

MERIVA شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 13 زنقة 
احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم 8. - 20350 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.485561

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 نونبر) (25 في) املؤرخ 

املصا قة على):
جليل بوبكري)) ()3( تفويت السيد)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (422
422)حصة لفائد3))السيد))3()آهان)))

القلراني بتاريخ)25)نونبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827529.
271I

عا ل الزميتة)-)محاسب-

VIKING TRANS-IMP-EXP
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

عا ل الزميتة - محاسب-
250 حي اال ارسة بلوك 2 تاز3 ، 

35000، تاز3 املغرب
VIKING TRANS-IMP-EXP شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي آيان 
الزوين رقم 30  - 35000 تاز3 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2571

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 12) آيبر) في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل البضائع))لحساب الغير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)14/2022.

272I

SOCAGECOM SARL

سبيغات بوجنيبة
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

SOCAGECOM SARL
24 زنقة الشيخ شعيب الدكالي  رب 
الجامع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 
الشيخ شعيب الدكالي  رب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25000، 
جريبكة املغرب

سبيغات بوآييبة شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 01 بلوك 
ح حي الداجلة بوآييبة - جريبكة - 

25000 جريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5409

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 12) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( بوآييبة) سبيغات 
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
بلوك ح حي الداجلة) (21 اإلآتلاعي)
بوآييبة)-)جريبكة)-)25222)جريبكة)

املغرب نتيجة ل):)اقفال الشركة.
و حد  مقر التصفية ب)21)بلوك)
(- جريبكة) (- ح حي الداجلة بوآييبة)

25222)جريبكة املغرب.)
و عين:

و) الهجري  ( محلد) السيد)3()
الداجلة) حي  ح  بلوك  (21 عيوانه)ا()
جريبكة) (25222 جريبكة) (- بوآييبة)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
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وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2222)تحت رقم)12/2022.

273I

SOCAGECOM SARL

سبيغات بوجنيبة
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

SOCAGECOM SARL

24 زنقة الشيخ شعيب الدكالي  رب 

الجامع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 

الشيخ شعيب الدكالي  رب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25222، 

جريبكة املغرب

سبيغات بوآييبة شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 21 بلوك 

ح حي الداجلة بوآييبة - جريبكة - 

25222 جريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5429

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2222 6يا6ر) (12 في) املؤرخ 

ذات) شركة  بوآييبة  سبيغات  حل 

رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 

اإلآتلاعي) 13) رهم وعيوان مقرها 

(- بلوك ح حي الداجلة بوآييبة) (21

املغرب) جريبكة  (25222 (- جريبكة)

نتيجة الغالق الشركة بصفة نهائية.

و عين:

و) الهجري  ( محلد) السيد)3()

الداجلة) حي  ح  بلوك  (21 عيوانه)ا()

جريبكة) (25222 جريبكة) (- بوآييبة)

املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)12) آيبر)2221)وفي)21)بلوك)

(- جريبكة) (- ح حي الداجلة بوآييبة)

25222)جريبكة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)12) آيبر)

2221)تحت رقم)13/2022.
274I

LAYODIS

ARNAMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

توسيع نشاط الشركة)

LAYODIS
157،شارع انفا، الطابق 1، رقم 

12 مكرر ، 22222، الدارالبيضاء 
املغرب

ARNAMA شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي شارع 
بوركون، زنقة  آعفر إبن الحبيب 

إقامة املشرق 2 الطابق األول رقم 3 
- 22242 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.493221
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22)6يا6ر)2222)تلت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تصد6ر) إستيرا ،) صياعة،) (-
التجليل) مستحضرات  توزيع  و 

ومستحضرات))نظافة الجسم
إستيرا  و تصد6ر املوا  األولية) (-
و) التجليل  مستحضرات  لصياعة 

مستحضرات نظافة الجسم.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828227.
275I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

ste graghro sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 ste(graghro(sarl

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 11 
رقم 13 حي سليلان الراشيد6ة - 

52222 الراشيد6ة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2222 6يا6ر) (24 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 12.222« أي من) »492.222) رهم»)
عن) »522.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)29.
272I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE OLD ARIF TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 
 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب
STE OLD ARIF TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار اوال  
مراح آلاعة سيدي عي�سى سوق 
السبت - 23552 سوق السبت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3277

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 15) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 STE OLD ARIF الوحيد) الشريك 
TRAVAUX))مبلغ رأسلالها)122.222 
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار)
عي�سى) سيدي  آلاعة  مراح  اوال  
سوق السبت)-)23552)سوق السبت)

عدم القدر3 على) (: املغرب نتيجة ل)
تحقيق هدف الشركة.

ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 
عي�سى) سيدي  آلاعة  مراح  اوال  
سوق السبت)-)23552)سوق السبت)

املغرب.)
و عين:

و) شاكر  ( الشرقاوية) السيد)3()
سوق) ( الياسلين21) حي  عيوانه)ا()
السبت))23552)سوق السبت املغرب)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

22) آيبر)2221)تحت رقم)725.
277I

FIDUCO TANTAN

ANFO ALHIDAYA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
ANFO ALHIDAYA شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
 RC وعيوان مقرها اإلآتلاعي طابق
رقم 112 شارع الفتح حي الجد6د - 

82222 طانطان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5713

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 32) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
  ANFO ALHIDAYA(الشريك الوحيد
122.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
 RC وعيوان مقرها اإلآتلاعي طابق)
(- شارع الفتح حي الجد6د) (112 رقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  طانطان  (82222

وقف نشاط الشركة.
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 RC((و حد  مقر التصفية ب طابق
(- شارع الفتح حي الجد6د) (112 رقم)

82222)طانطان املغرب.)
و عين:

و) جطيب  ( اسلهان) السيد)3()
12)الحي الجد6د) عيوانه)ا()مجلوعة)
82222)طانطان املغرب كلصفي))3()

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
13)6يا6ر) )بتاريخ) االبتدائية بطانطان)

2222)تحت رقم)11/2022.
278I

FIDUCO TANTAN

JAMAL CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
JAMAL CAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 28 
شارع االنبعات حي تيكير6ا - 82222 

طانطان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3927

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
  JAMAL CAR ذات الشريك الوحيد)
522.222) رهم) رأسلالها) مبلغ 
 28 رقم) اإلآتلاعي  مقرها  وعيوان 
 82222 (- شارع االنبعات حي تيكير6ا)
وقف) (: ل) نتيجة  املغرب  طانطان 

نشاط الشركة.
 28 و حد  مقر التصفية ب رقم)
 82222 (- شارع االنبعات حي تيكير6ا)

طانطان املغرب.)

و عين:

و) ناصر  ا6ت  ( جد6جة) السيد)3()
حي) (24 مجلوعة) (24 رقم) عيوانه)ا()

املغرب) طانطان  (82222 املسير3)

كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

13)6يا6ر) )بتاريخ) االبتدائية بطانطان)

2222)تحت رقم)10/2022.

279I

FIDUCO TANTAN

JAABOU FISH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc

JAABOU FISH شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي السالم 

1 الوطية - 82212 طانطان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3827

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 32) آيبر) في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 

 JAABOU الوحيد) الشريك  ذات 

FISH))مبلغ رأسلالها)122.222) رهم)

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي السالم)

طانطان املغرب) (82212 (- الوطية) (1

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب حي السالم)

1)الوطية)-)82212)طانطان املغرب.)

و عين:
السيد)3()رشيد))آعبو و عيوانه)ا()
18)زنقة ابن جلدون))82222)طانطان)

املغرب كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
13)6يا6ر) )بتاريخ) االبتدائية بطانطان)

2222)تحت رقم)13/2022.

282I

FIDUCO TANTAN

ZAID NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCO TANTAN
 ،82010 ، AVENUE HASSAN II

TAN-TAN maroc
ZAID NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الحي 
اال اري الوطية - 82010 طانطان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3905

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
  ZAID NEGOCE الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسلالها)12.222) رهم وعيوان)
اال اري) الحي  اإلآتلاعي  مقرها 
املغرب) طانطان  (82212 (- الوطية)

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة.
الحي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
طانطان) (82212 (- الوطية) اال اري 

املغرب.)
و عين:

السيد)3()عبدهللا))زا6د و عيوانه)ا()
حي الحلرية)35122)كرسيف املغرب)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
13)6يا6ر) )بتاريخ) االبتدائية بطانطان)

2222)تحت رقم)12/2022.
281I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

TRANSIT JALAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تغيير تسلية الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen 185

 11°3eme(etg(N walili(parc
 ،20360 ،CASABLANCA
CASABLANCA MAROC

TRANSIT JALAL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها االآتلاعي 201 شارع 
ابن تاشفين - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
77151

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تغيير) (2221 21) آيبر) املؤرخ في)
 TRANSIT« من) الشركة  تسلية 

. « JTTL - SARL«(إلى(«JALAL
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828123.
282I

فيد6تاكو ش م م

STE SAJA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيد6تاكو ش م م
شارع موالي علي الشريف رقم 13 
لعري الشيخ ، 22222، الياظور 

املغرب
 STE SAJA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 
لعرا�سي - 22222 الياظور املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.15293

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
سكيية) ()3( السيد) تفويت 
اآتلاعية) حصة  (1.222 القيدو�سي)
من أصل)1.222)حصة لفائد3))السيد)
 27 )3()عبد الحفيظ بوطالب بتاريخ)

 آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)22)6يا6ر)

2222)تحت رقم)34.
283I

NABIL SOUBAIRI

STE BOVI-TECH 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC
 STE BOVI-TECH شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : اقامة 
علر 2 شقة 18 زنقة وا  زم - 52222 

مكياس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.51125

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 أكتوبر) (14 في) املؤرخ 
شركة ذات) (STE BOVI-TECH ( حل)
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
18)زنقة وا  زم)-) 2)شقة) اقامة علر)
52222)مكياس املغرب نتيجة لقفل)

التصفية.
و عين:

فابيان) ( اشرف فير6ري) السيد)3()
 18 شقة) (2 اقامة علر) و عيوانه)ا()
مكياس املغرب) (52222 زنقة وا  زم)

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
اقامة) وفي  (2221 أكتوبر) (14 بتاريخ)
علر)2)شقة)18)زنقة وا  زم)-)52222 

مكياس املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)12.
284I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE BELLE PLANETE TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

  STE BELLE PLANETE TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 ابن 
طفيل الرقم 3 زنقة التعاون الوطني 

املد6ية الجد6د3  اكا 6ر 82222 
اكا 6ر املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18213
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2222)تم تعيين) 12)غشت) املؤرخ في)
مسير آد6د للشركة السيد)3()الساقي)

سامي كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
أكتوبر) (19 بتاريخ) ( التجارية باكا 6ر)

2222)تحت رقم)92759.
285I

 MOGADOR(موكا ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

تافضنا ايكو فيالج
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

موكا ور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب  كالة شارع وا  

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصوير3 الصوير3، 44222، 

الصوير3 املغرب

تافضيا ا6كو فيالج شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار زاوية 

تافضية تاغازوت أزمور اقليم 

الصوير3  - 44222 الصوير3 املغرب 

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3225

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2222 6يا6ر) (12 في) املؤرخ 

املصا قة على):

 ANTOINE ()3( السيد) تفويت 

حصة) (RENAUD MEIER 1.222

حصة) (1.222 أصل) من  اآتلاعية 

 JOSE SALVADOR()3((لفائد3))السيد

 12 بتاريخ) (SANCHEZ MARTIN

6يا6ر)2222.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

االبتدائية بالصوير3))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)12.

282I

NACHIT(CONSULTING(&(TRADING

3D MEDICA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 NACHIT(CONSULTING &

TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173

 MANSOUR ET SOCRATE IMM

 3E ESPACE AL ANDALOUSSE

 CASABLANCA ،20100 ، ETG

MAROC

3D(MEDICA شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 84 شارع 

موالي ا ريس االول رواق النهضة 
رقم 34 - - الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.303019

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2221 23) آيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»322.222) رهم»)أي من)»122.222 

عن) »422.222) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)82231.

287I

NACHIT(CONSULTING(&(TRADING

FERAS IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

 NACHIT(CONSULTING &

TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173

 MANSOUR ET SOCRATE IMM

 3E ESPACE AL ANDALOUSSE

 CASABLANCA ،20100 ، ETG

MAROC

FERAS IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 234 شارع 

غاندي  - - الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.510659

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 21) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

تفويت السيد))3()نجالء))املصباحي)

 51 أصل) من  اآتلاعية  حصة  (51

عا ل) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

املصباحي بتاريخ)21) آيبر)2221.

تفويت السيد))3()نجالء))املصباحي)

 8 أصل) من  اآتلاعية  حصة  (8

اسلاعيل) ()3( السيد) ( حصة لفائد3)

املصباحي بتاريخ)21) آيبر)2221.
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امهير) تريا  ()3( السيد) تفويت 

 43 أصل) من  اآتلاعية  حصة  (43

اسلاعيل) ()3( السيد) ( حصة لفائد3)

املصباحي بتاريخ)21) آيبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827837.

288I

 MOGADOR(موكا ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة مرزاق بالستيك
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

موكا ور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب  كالة شارع وا  

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصوير3 الصوير3، 44000، 

الصوير3 املغرب

شركة مرزاق بالستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شقة 

بالطابق الثاني رقم 220 تجزئة 

البحير3 الشطر الرابع الصوير3 - 

44000 الصوير3 املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5839

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)27) آيبر)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 222 رقم) الثاني  بالطابق  »شقة 

تجزئة البحير3 الشطر الرابع الصوير3)

- 44222)الصوير3 املغرب»)إلى)»محل)

بدوار مكا مة آلاعة اقرمو  اقليم)

الصوير3))-)44222)املغرب))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالصوير3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)12.

289I

MAIROUCHE FISC

 CENTRE DE FORMATION
 NAWABIGH ALMAARIFA

PRIVÉ
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
155 شارع محلد السا س اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 23 كلليم ، 
81222، كلليم املغرب
 centre(de(formation

 NAWABIGH ALMAARIFA privé
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 15 
شارع املهدي ابن تومرت زنقة 24 - 

81222 كلليم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 centre(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها
 de( formation( NAWABIGH

.ALMAARIFA privé
:)املساعد3) غرض الشركة بإ6جاز)
لالمتحانات/) روس) التحضير  في 

الدعم والتقوية/) ورات تكوينية.
 15 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)
 -  24 شارع املهدي ابن تومرت زنقة)

81222)كلليم املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد3 نعيلة السارح)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 نعيلة السارح عيوانه)ا()

علار3)132)الشقة)22)حي الفتح ح ي)

م)12152)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 نعيلة السارح عيوانه)ا()

علار3)132)الشقة)22)حي الفتح ح ي)

م)12152)الرباط املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بكلليم) االبتدائية 

2222)تحت رقم)16/2022.

292I

MAIROUCHE FISC

ZAHWAY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC

155 شارع محلد السا س اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 23 كلليم ، 

81222، كلليم املغرب

ZAHWAY شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 12 

شارع الحسن الثاني الزاك  - 81222 

اسا الزاك املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ZAHWAY

بيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مستلزمات املكتب و موا  مختلفة.
 12 رقم) (: عيوان املقر االآتلاعي)

شارع الحسن الثاني الزاك))-)81222 

اسا الزاك املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بيسون) محلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بيسون  محلد  السيد 
كلليم) (81222 878)حي القدس) رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() بيسون  محلد  السيد 
كلليم) (81222 878)حي القدس) رقم)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بكلليم) االبتدائية 

2222)تحت رقم)18/2022.

291I

MAIROUCHE FISC

ASFAR ASSALAMA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MAIROUCHE FISC

155 شارع محلد السا س اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 23 كلليم ، 

81222، كلليم املغرب

ASFAR ASSALAMA شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

السعد6ين 2 كللبم - 81222 كللبم 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.337
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) (2222 6يا6ر) (22 في) املؤرخ 

املصا قة على):

زيني) بوآلع  ()3( السيد) تفويت 

222)حصة اآتلاعية من أصل)222 

حصة لفائد3))السيد))3()محلد بوبكر)

بتاريخ)22)6يا6ر)2222.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بكلليم) االبتدائية 

2222)تحت رقم)17/2022.

292I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

LIMAFRERES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صيدوق البر6د 312 الرئيسية 

الرشيد6ة ، 52222، الرشيد6ة 

املغرب

LIMAFRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي التوسعة 

السكيية ا6ت جليفة الخيك - 

52222 الرشيد6ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LIMAFRERES

نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

موا ) بيع  الغير  لحساب  البضائع 

بالتقسيط مقاول في االشغال) البياء)

املختلفة او البياء.

:)التوسعة) عيوان املقر االآتلاعي)

السكيية ا6ت جليفة الخيك)-)52222 

الرشيد6ة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 422.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد ليلامي مصطفى)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1.222 ( (: ليلامي سفيان) السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد ليلامي اسلاعيل):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1.222 ( (: آلال) ليلامي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ليلامي مصطفى عيوانه)ا()

الرشيد6ة) (218 تجزئة بوتالمين رقم)

52222)الراشيد6ة املغرب.

ليلامي سفيان عيوانه)ا() السيد 

الرشيد6ة) (218 تجزئة بوتالمين رقم)

52222)الراشيد6ة املغرب.

اسلاعيل) ليلامي  السيد 

 218 تجزئة بوتالمين رقم) عيوانه)ا()

الرشيد6ة)52222)الراشيد6ة املغرب.

عيوانه)ا() آلال  ليلامي  السيد 

الرشيد6ة) (218 تجزئة بوتالمين رقم)

52222)الراشيد6ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ليلامي مصطفى عيوانه)ا()

الرشيد6ة) (218 تجزئة بوتالمين رقم)

52222)الراشيد6ة املغرب

اسلاعيل) ليلامي  السيد 

 218 تجزئة بوتالمين رقم) عيوانه)ا()

الرشيد6ة)52222)الرشيد6ة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)32.

293I

CAFE MOULAY YOUSSEF

شركة بنهدي وتباع ش ذ م م
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
شركة بنهدي وتباع ش ذ م م

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
السيد)3()) أعطى  (2221 6ونيو) (27
هشام))بنهدي وتباع بر 6ر زمن هشام))
()3( الحامل) زمن  بر 6ر  وتباع  بنهدي 
 BE289497 ( ( للبطاقة الوطيية رقم)
بالسجل) املسجل  (ET 12CP2122
باملحكلة) (2222 6يا6ر) (22 التجاري)
التجارية بالدار البيضاء)حق التسيير)
ب) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
 22222 (- شارع موالي 6وسف) (125
للسيد)3() املغرب  الدارالبيضاء)
القرطاس) وحسن  العسري  عبدهللا 
القرطاس) وحسن  العسري  عبدهللا 
رقم))) الوطيية  للبطاقة  ()3( الحامل)
3)سية) BE2341 ET E327145))ملد3)
2221)و تنتهي في) 21)ماي) تبتدئ من)
مقابل مبلغ شهري) (2224 أبريل) (32

12.222)) رهم.
294I

مكتب املحاسبة

KASSIMI IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

مكتب املحاسبة
12 زنقة سال السعا 3 2 ، 15222، 

الخليسات املغرب
 KASSIMI IMPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 14 زنقة 
قرطاآة حي االز هار - 15222 

الخليسات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24891

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسلالها) ( (KASSIMI IMPORT

مقرها) وعيوان  522.222) رهم 
حي) قرطاآة  زنقة  (14 اإلآتلاعي)

االز هار)-)15222)الخليسات املغرب)

نتيجة ل):)األزمة االقتصا 6ة وآائحة)

كوفيد.
14)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)

 15222 (- االز هار) حي  قرطاآة 

الخليسات املغرب.)

و عين:

و) لوزاتي  ( 6وسف) السيد)3()
حي) قرطاآة  زنقة  (25 عيوانه)ا()

الخليسات املغرب) (15222 االز هار)

كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)22.

295I

مكتب املحاسبة

 RURAL HYDRAULICS AND

IRRIGATION MORROCCO
إعالن متعد  القرارات

مكتب املحاسبة

12 زنقة سال السعا 3 2 ، 15222، 

الخليسات املغرب

 RURAL HYDRAULICS AND

 IRRIGATION MORROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 222 حي 

البام 2 واملاس - 15222 

الخليسات املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29139

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تم اتخاذ) (2222 6يا6ر) (12 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم األول:)الذي 6يص على:



1577 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

حصة) (222 تفويت) ما6لي:) (
اآتلاعية من فئة مائة  رهم للحصة)
عبد) البوعزاوي  السيد  طرف  من 
بورحلوني) السا 3  لفائد3  الفتاح 
مرا  والبوهالي محلد كلا تم تغيير)
شركة) الى  للشركة  القانوني  الشكل 
 ات املسؤولية املحدو 3 وكدا تغيير)
ونقل) للشركة  االآيلاعي  النشاط 
املقر االآتلاعي الى حي األمل بلوك ج)
واملاس كلا تم تأكيد السيد) (3 رقم)
البوعزاوي عبد الفتاح كلسير وحيد)

للشركة).
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
الذي 6يص على) بيد رقم السابع:)

ما6لي:)الحصص
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)23.

292I

S.A.S(Modes(&(Nuances   

BEST FINANCIÈRE SA
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

S.A.S(Modes & Nuances
 K.M. 3,5, Angle(rue(du(Rif(et

 route(des(Zaërs ، 10170، rabat
maroc

best(financière(SA  شركة 
املساهلة

 K.M. 3,5, وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 Angle(rue(du(Rif(et(route(des

 Zaërs(K.M. 3,5, Angle(rue(du(Rif
 et(route(des(Zaërs 10170 rabat

.MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
العام) الجلع  بلقت�سى 
أبريل) (21 في) املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  (2221
»23.252.222) رهم») قدره) بلبلغ 
إلى) »22.352.222) رهم») من) أي 
((: طريق) عن  »52.222.222) رهم»)

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2221)تحت رقم)11222.

297I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

YOMTEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

YOMTEC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 217  
شارع ابراهيم الرو اني ، الطابق 
1 رقم 3 - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.385559

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2221 نونبر) (12 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (YOMTEC SARL حل)
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
ابراهيم) شارع  ( (217 اإلآتلاعي)
الرو اني)،)الطابق)1)رقم)3 - 22222 
لغياب) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

نشاط الشركة
و عين:

و) الخشين  ( ( أسامة) السيد)3()
تيسر3) زنقة  االنبعات  حي  عيوانه)ا()
املغرب) ( سال) (11222  1434 رقم)

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
  217 وفي) (2221 28) آيبر) بتاريخ)
 1 الطابق) (، الرو اني) ابراهيم  شارع 
رقم)3 - 22222)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)385559.

298I

األستاذ محلد بن عبد الجليل

 TAZI MARASSE BUILDING«
»SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

األستاذ محلد بن عبد الجليل
13 شارع آوالن رقم 16 و 17 

الطابق الثالث ، 30000، فاس 
املغرب

 TAZI MARASSE BUILDING«
SARL» شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي األ ارسة 

97 زنقة  عبد الها ي الصقلي  
الطابق1 - 30050 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70849
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TAZI (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.»MARASSE BUILDING« SARL
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإ6جاز)

العقاري.
:)األ ارسة) عيوان املقر االآتلاعي)
الصقلي)) الها ي  عبد  ( زنقة) (97

الطابق1 - 32252)فاس املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: التازي) الد6ن  عز  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 242 ( (: السيد عبد العزيز املراس)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد الحسن املراس))))))))):))142 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 122 ( (: ( ( ( محلد املراس) ( السيد)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عز الد6ن التازي عيوانه)ا()
الها ي) عبد  ( زنقة) (97 األ ارسة)
فاس) (32252 الطابق1  ( الصقلي)

املغرب.
املراس) العزيز  عبد  السيد 
طريق) صوفيا  تجزئة  (8 عيوانه)ا()

إ6لوزار)32252)فاس املغرب.
السيد الحسن املراس)))))))))عيوانه)ا()
9)زنقة معاذ بن آبل بورمانة)32252 

فاس املغرب.
السيد))محلد املراس))))عيوانه)ا()
9)زنقة معاذ بن آبل بورمانة)32252 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الد6ن التازي عيوانه)ا()
الها ي) عبد  ( زنقة) (97 األ ارسة)
فاس) (32252 الطابق1  ( الصقلي)

املغرب
السيد الحسن املراس)))))))))عيوانه)ا()
9)زنقة معاذ بن آبل بورمانة)32252 

فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)175.

299I

STREET BUSINESS CENTER

1ER AVENUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علار3 رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
آليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
1ER(AVENUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مقاطعة 
كيليز، 6اسلين، تجزئة رقم 167، 
متجر رقم 2 - 40000 مراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

121759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 1ER (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. AVENUE

و) مقهى  (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

سياك للوآبات الخفيفة،)مخبز3).

مقاطعة) (: عيوان املقر االآتلاعي)

(،127 رقم) تجزئة  6اسلين،) كيليز،)

مراكش)) (42222  -  2 رقم) متجر 

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد محلد آفال):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد هشام آبران):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() آفال  محلد  السيد 
 29219 ( الوحد3) تجزئة  (38 رقم)

بوعرفة املغرب.

عيوانه)ا() آبران  هشام  السيد 

 1 الحي الشتوي إقامة لؤلؤ3 األطلس)

34 42222)مراكش) علار3 ج الشقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() آفال  محلد  السيد 
 29219 ( الوحد3) تجزئة  (38 رقم)

بوعرفة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131274.

722I

مكتب محاسبة

HR7 PACKAGING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
علار3 41 شقة 2 زنقة عالل بن 
عبد هللا ص.ب 200 الرشيد6ة ، 

52004، الرشيد6ة املغرب
 PACKAGING SARL AU HR7

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 35 
الطابق الثالث شقة  رقم 01 زا6ة 
زنقة محلد القري و شارع عالل 
بن عبد هللا الرشيد6ة  - 52000 

الرشيد6ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2022/15553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HR7 (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PACKAGING SARL AU
غرض الشركة بإ6جاز):)-)التغليف)

و التلفيف
-)مستو ع التبر6د
-)صياعة املالبس.

علار3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 21 رقم) ( شقة) الثالث  الطابق  (35
زا6ة زنقة محلد القري و شارع عالل)
 52222 (- ( الرشيد6ة) هللا  عبد  بن 

الرشيد6ة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد رشيدي حلز3)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() حلز3  رشيدي  السيد 

تجزئة وا  الذهب رقم)528)الرشيد6ة)

52222)الراشيد6ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() حلز3  رشيدي  السيد 

تجزئة وا  الذهب رقم)528)الرشيد6ة)

52222)الراشيد6ة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالرشيد6ة))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)37/2022.

721I

MISAGROUP

 SOCIETE MAGHREB

 ALIMENTATION BIHIM DES

PRODUITS ALIMENTAIRES

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 2EME MUSTAFA EL MAANI

 ،20000 ، 61  62 ETG N

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MAGHREB

 ALIMENTATION BIHIM DES

 PRODUITS ALIMENTAIRES

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 61 شارع 

اللة اقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطابق آالول رقم 56 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

320471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2215 فبرا6ر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE MAGHREB (:

 ALIMENTATION BIHIM DES

.PRODUITS ALIMENTAIRES

غرض الشركة بإ6جاز):)التجار3.

21)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)

املعاني) مصطفى  تقاطع  اقوت  اللة 

الطابق آالول رقم)52 - 22222)الدار)

البيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 22.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد محلد بحيم):))222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

بقيلة) (222 (: السيد محلد بحيم)

122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 V السيد محلد بحيم عيوانه)ا()

22222)تونس تونس.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() بحيم  محلد  السيد 

تونس)22222)تونس تونس

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرا6ر)2215)تحت رقم)22529125.

722I
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SIJAL IMPO

SIJAL IMPO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIJAL IMPO
59 شارع ابن سييا رقم 11 أكدال، 

10000، الرباط املغرب
SIJAL IMPO شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع 
ابن سييا رقم 11  - 10000 الرباط 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
120731

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SIJAL (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.IMPO
الغرض) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
املغرب) من  كل  في  هو  الشركة  من 
والخارج باألصالة عن نفسها أو نيابة)

عن أطراف ثالثة:
وبيع) وشراء) وتصد6ر  استيرا  
واملوا ) وامليتجات  املوا   آليع 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بلوضوع الشركة.
املعامالت) آليع  أعم،) وبشكل 
والعقارية) والصياعية  التجارية 
واملالية التي قد تتعلق بشكل مباشر)
وكذلك) األشياء) بهذه  مباشر  غير  أو 
بجليع األشياء)األجرى امللاثلة أو ذات)

الصلة..
59)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
الرباط) (12222  -   11 ابن سييا رقم)

املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد3 زهيد سهام):)1222)بقيلة)
122) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() سهام  زهيد  السيد3 
 8 مجلوعة) شقة1) افران  علار3 
إقامة الصباح ح ي م)12122)الرباط)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() سهام  زهيد  السيد3 
 8 مجلوعة) شقة1) افران  علار3 
إقامة الصباح ح ي م)12122)الرباط)

املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
12) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2221)تحت رقم)11328.
723I

fiduciairehakimi

أتوليي شراز للخياطة
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciairehakimi
84.شارع محلد الخامس علار3 
قي�سي رقم 6 ، 60000، وآد3 

املغرب
أتوليي شراز للخياطة شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 25 تجزئة 
شباب شقة 18 طابق 3 حي القدس 

60000 وآد3 اامغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29009

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 29)شتيبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  للخياطة  شراز  أتوليي 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها)52.222) رهم)

تجزئة) (25 وعيوان مقرها اإلآتلاعي)
3)حي القدس) 18)طابق) شباب شقة)
22222)وآد3 اامغرب نتيجة ملافسة)

شرسة.
و عين:

السيد)3()فا6ز3))بطيي و عيوانه)ا()
 3 طابق) (18 تجزئة شباب شقة) (25
()3( وآد3 اامغرب كلصفي) (22222

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)29)شتيبر)2221)وفي)25)تجزئة)
3)حي القدس) 18)طابق) شباب شقة)

22222)وآد3 اامغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)142.
724I

موثق

PALM CULINAIRE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)األشخاص املعيويون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

PALM CULINAIRE
بلقت�سى))الجلع العام االستثيائي)
لشركة)LE PETIT ROCHER))الكائن)
محلد)) ( شارع) (: مقرها االآتلاعي ب)
بن))عبد))هللا))))العيق)22422))الدار)
البيضاء)))املغرب املؤرخ في)28) آيبر)

2221)تقرر ما6لي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
البيضاء) الدار  (: ب) الكائن  التجاري 
الدار البيضاء) (22422 العيق) ( العيق)
 LE املوقع من طرف شركة) (، املغرب)
مالكة) بصفتها  (: ( (PETIT ROCHER
 PALM شركة) و  التجاري  لألصل 

CULINAIRE)بصفتها مسير3 حر3.
725I

BUSINESS CENTER.COM

RIVOLI DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة ف 

8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

RIVOLI DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 28 شارع 

الوازيس  الدار البيضاء 20390 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 RIVOLI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.DESIGN

الغرض) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:

مجال) في  استشارات  وكالة 

االتصاالت واإلعالن.

االستشارات في مجال االتصاالت)

لللؤسسات) والبصرية  السلعية 

والشركات)؛

والوسائط) املرئي  التواصل 

املتعد 3)؛

امليتجات) وبيع  وتصليم  تصليم 

الفيية والتصليلية)؛

التسويق الرقمي.

إنشاء)وتيفيذ مواقع الويب.

الصحافة) أنشطة  آليع 

والعالقات العامة.

وامللصقات) اإلعالنية  الحلالت 

وأكشاك) والد6كورات  والنشرات 

والرسوم) اإلعالم  ووسائل  العرض 

املتحركة.

وتسويق) وإنتاج  وإنتاج  تصليم 

األشياء)وامليتجات الحرفية)؛
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الحاسوب) رسومات  إنجاز 
والطباعة)؛

وطباعة) وإنجاز  الدعوات  إعدا  
الرسومية) املستيدات  أنواع  آليع 

والطوابع البر6د6ة واملشاركة)؛
الصحافة) مجلوعات  تصليم 
(، اليوميات) (، املالحظات) ،) فاتر 

الشارات)،)إلخ)...)؛
وتيفيذ) وتنسيق  تيظيم وتصليم 
أو) الجذابة  األحداث  أنواع  آليع 
واملؤتلرات) اليدوات  مثل  املهيية 
واملعارض) واملعارض  واملؤتلرات 

التجارية)،)إلخ)...)؛
جاص) أو  عام  حدث  أي  تيظيم 
أو تجليعي مثل العروض والحفالت)
واملؤتلرات) واألحزاب  املوسيقية 

واليدوات)؛
التدريب والتوظيف واملشور3.

تحقيق آليع الخدمات.
االستيرا  والتصد6ر.

االستشارات والوساطة والتعاقد)
من الباطن.

تجار3 عامة.
التجارية) العالمات  آليع  تلثيل 
على) والحصول  (، والدولية) الوطيية 
براءات) آليع  واستغالل  (، االمتياز)
والعلليات) والتراجيص  االجتراع 
والعالمات التجارية وحقوق االمتياز)

املتعلقة بأغراض الشركة)؛
املعامالت) آليع  (، أعم) وبشكل 
التجارية واملالية وامليقولة والعقارية)
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)،)
كلًيا أو آزئًيا)،)بأحد األشياء)املحد 3)

أو بأي أشياء)ملاثلة أو مرتبطة..
28)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
الوازيس))الدار البيضاء)22392)الدار)

البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 52.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد3 6اسلين الشرا6بي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشرا6بي) 6اسلين  السيد3 

45)طابق) عيوانه)ا()حي الشرطة رقم)

البيضاء) الدار  (22222 بولو) سفلي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشرا6بي) 6اسلين  السيد3 

45)طابق) عيوانه)ا()حي الشرطة رقم)

البيضاء) الدار  (22222 بولو) سفلي 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828333.

722I

سوس لللحاسبة

ياكي سو�سي
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

سوس لللحاسبة

رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 

رقم KENITRA ،14020 ، 2 املغرب

6اكي سو�سي شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زاوية طارق 

ابن زيا  و ابي زرع ,اقامة األهرام 

متجر رقم 2 - 14020 القييطر3 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 25) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

6اكي) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

سو�سي.

سياك) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

-فاست فو .

زاوية) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

,اقامة) زرع) ابي  و  زيا   ابن  طارق 

 14222  -  2 رقم) متجر  األهرام 

القييطر3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 342 ( (: السيد بياني محلد أمين)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 332 ( (: مصطفى) لحلو  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد لعسل أ6وب):))332)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بياني محلد أمين عيوانه)ا()

زنقة علي عبد الرزاق وأحلد الشر�سي)

 4 2)شقة) اقامة الحقول ع س طابق)

رأسين)22252)الدارالبيضاء)املغرب.

عيوانه)ا() مصطفى  لحلو  السيد 

 2221 رقم) فيال  الحدا 3  تجزئة 

14224)القييطر3 املغرب.

عيوانه)ا() أ6وب  لعسل  السيد 

املجلوعة) (23 العلار3) (12 الشقة)

�سي 6حيى زعير) (12152  21 اليور) (3

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بياني محلد أمين عيوانه)ا()

زنقة علي عبد الرزاق وأحلد الشر�سي)

 4 2)شقة) اقامة الحقول ع س طابق)

راسين)22252)الدارالبيضاء)املغرب

عيوانه)ا() مصطفى  لحلو  السيد 

 2221 رقم) فيال  الحدا 3  تجزئة 

14224)القييطر3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)89952.

727I

 6وان املحاسبة

 EXTRA EUROPEAN
 CENTRAL INSTITUTE OF

COACHING «E.E.C.I.C
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 6وان املحاسبة

السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 

مرآان 1 صيدوق البر6د 16092 

قرطبة، 50070، مكياس املغرب

 EXTRA EUROPEAN CENTRAL

 INSTITUTE OF COACHING

E.E.C.I.C« شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 07 

علار3 2 زنقة انتسرابي املد6ية 

الجد6د3  - 50050 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 6ونيو) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 EXTRA EUROPEAN CENTRAL

 INSTITUTE OF COACHING

.»E.E.C.I.C

(: بإ6جاز) الشركة  غرض 

COACHING-التدريب.
رقم) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
املد6ية) انتسرابي  زنقة  (2 علار3) (27

الجد6د3))-)52252)مكياس املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
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 1.222 ( (: اسبا6بي) احلد  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() اسبا6بي  احلد  السيد 
طريق) املسعدي  عباس  حي  (88
مكياس)) (52252 ( ج) م  الحاآب 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() اسبا6بي  احلد  السيد 
طريق) املسعدي  عباس  حي  (88
مكياس)) (52252 ( ج) م  الحاآب 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)95.
728I

MOUSSAOUI MOHAMED

CONCEPT IMMO HAF
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

MOUSSAOUI MOHAMED
 ، LOT ASSANAWBAR 401 N

AZROU MAROC ،53100
CONCEPT IMMO HAF شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 
164حي ميشلفن 2 احداف - 

53100 أزرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1673

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
CONCEPT IMMO HAF)شركة ذات)
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
 2 ميشلفن) 124حي  رقم) اإلآتلاعي 
احداف)-)53122)أزرو املغرب نتيجة)

لخطأ في اجتيار الشكل القانوني.
و عين:

و) حفياني  ( توفيق) السيد)3()
 2 ميشلفن) 124حي  رقم) عيوانه)ا()
احداف)53122)أزرو املغرب كلصفي)

)3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
رقم) وفي  (2221 22) آيبر) بتاريخ)
124حي ميشلفن)2)احداف)-)53122 

أزرو املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (25 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2222)تحت رقم)5.
729I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

AB SERVE LOC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
AB SERVE LOC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : تجزئة 
السالم ، رقم 49 ، علار3 أمين 

، الطابق 2 ، شقة 8  - 24000  
الجد6د3  املغرب  .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9559
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 21)شتيبر) املؤرخ في)
AB SERVE LOC SARL)شركة ذات)
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  55.222) رهم 
(، (49 اإلآتلاعي تجزئة السالم)،)رقم)
 -   8 ،)شقة) (2 الطابق) (، علار3 أمين)
نتيجة) ( ( املغرب) ( الجد6د3) ( (24222

لوقف نشاط الشركة).
و عين:

  Mr Andre Joseph ( السيد)3()
عيوانه)ا() و  (Francois Bousser
  N°26( RUE( DE( LA( LIBERATION
 57222 MAXTRADT FRANCE

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2221 نونبر) (32 بتاريخ)
أمين) علار3  (، (49 رقم) (، السالم)
  24222  -   8 شقة) (، (2 الطابق) (،

الجد6د3))املغرب)).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالجد6د3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)27327.
712I

EXPERT HOUSE SARL

AUTO ECOLE LA PLUME
إعالن متعد  القرارات

EXPERT HOUSE SARL
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 ،90000 ، TANGER 2 RDC N

TANGER MAROC
AUTO ECOLE LA PLUME »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: شارع 
محلد اليازيدي إقامة األندلس 

بلوك ج شقة رقم 5 وال6ة - 90000 
تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24555
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)22) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
 52( تفويت السيد الشريف الزكاري)
 322( السيد3 وئام الزكاري) حصة(،)
 322( السيد3 ميال الزكاري) حصة(،)
 322( السيد3 مريم الزكاري) حصة(،)
الطاهير) بن  والسيد3 سعا   حصة()
حصة) ()1222( أللف) حصة(،) (52(
إآتلاعية من فئة مائة))122() رهم)
السيد اشرف) (: لفائد3) لكل حصة،)
اإلبراهيمي))422)حصة(،)السيد 6حي)
اإلبراهيمي))322)حصة()والسيد فهد)

اإلبراهيمي))322)حصة()
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
 AL MANAHIL LA (« اتخاذ تسلية)

PLUME)»)كشعار تجاري للشركة
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
من) الزكاري  ميال  السيد3  استقالة 
تسيير الشركة وتعيين السيد اشرف)
اإلبراهيمي) 6حي  السيد  اإلبراهيمي،)
كلسير6ن) اإلبراهيمي  فهد  والسيد 
للشركة ملد3 غير محدو 3 مع تخويلهم)

صالحية التوقيع بإسم الشركة).

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
اليظام األسا�سي التالية:)

الذي 6يص على) و7:) (2 ( بيد رقم)
مبلغ) في  حد   املال:) رأس  ما6لي:)
 1.222 إلى) مقسم  122.222) رهم 
122) رهم) فئة) من  مرقلة  حصة 
لكل واحد3 محرر3 ومكتتبة آليعها)
في ملك الشركاء)على التوزيع التالي:)-)
السيد اشرف اإلبراهيمي)422)حصة)
322)حصة) السيد 6حي اإلبراهيمي) (-
-)السيد فهد اإلبراهيمي)322)حصة.)

على) 6يص  الذي  (:15 رقم) بيد 
الشركة)) يسير  الشركة:) تسيير  ما6لي:)
اشرف) السيد  ( محدو 3) غير  ملد3 
السيد 6حي اإلبراهيمي و) اإلبراهيمي،)

السيد فهد اإلبراهيمي
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
31) آيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2221)تحت رقم)7532.

711I

املوثقة سعيد3 كروم

 SOCIETE DES TRAVAUX
 D›ASSINISSEMENTS
PONTS ET ROUTES

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رفع رأسلال الشركة

املوثقة سعيد3 كروم
شارع عالل الفا�سي علار3 رقم 

26, الطابق األول الشقة رقم 11 
)بجانب فيدق مجوريل(, مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 SOCIETE DES TRAVAUX

 D›ASSINISSEMENTS PONTS
ET ROUTES شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
 AL BADR وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 AIN 4°1ER(ETG(N 2°PORTE N

 SEBAA, CASABLANCA(AL(BADR
 AIN 4°1ER(ETG(N 2°PORTE N
 20000 SEBAA, CASABLANCA

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96537
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2227 أبريل) (32 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.222.222) رهم»)

»2.322.222) رهم»)إلى)»3.322.222 

 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2227)تحت رقم)782.

712I

MSEFER(&(ASSOCIES

DABAPP ضباب
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES

شارع ابن سييا ، 20380،  ( 88

الدار البيضاء املغرب

ضباب DABAPP شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 41، شارع 

الزقطوني الطابق 07 الشقة 37 

الدار البيضاء 20250 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

:)ضباب) اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.DABAPP

الغرض) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الخارج) أو  باملغرب  للشركة  الرئي�سي 

القانونية)) لألحكام  االمتثال  هو 

والتيظيلية الخاصة بهذه األنشطة:

*تطوير وا ار3 ميصة تكيولوآية)

واي نشاط ذي صلة:

والبيع) والشراء) *بالتخزين،)
بالتجزئة عبر ميصة تكيولوآية وفي)
الغذائية) امليتجات  وتسليم  املتجر،)
االستهالكية) املوا   وآليع  العامة 
الغذائية) امليتجات  مثل  اليومية 
وميتجات) والخضروات،) والفواكه 
للعطور) والصيانة  التيظيف،)
والصيدلية) الداجلية،) واملالبس 
والبستية او امتات والد6كور وا وات)
الى) وما  وآوارب  )العاب  االطفال)
ذلك()وا وات اليكترونية ومساعد6ن)

طبيين وا وات مكتبية الخ).).).
واي) بقالة  متجر  اي  *تشغيل 
انشطة اضافية او ذات صلة بغرض)

الشركة،)
*تشاط االستشارات التسويقية،

*تشاط االستر ا  والتصد6ر
املساعد3) االنشطة  *آليع 
والتكليلية لألنشطة املذكور3 اعاله)

غير) او  املباشر  *االستحواذ 
املباشرعلى مصالح في اي مجلوعة او)
كيان باي شكل من االشكال والسيلا)
في) آد6د3  شركة  انشاء) جالل  من 
املساهلة) او  الخارج  في  او   املغرب 
االوراق املالية) او االكتتاب او شراء)
االندماج) او  االآتلاعية  الحقوق   او 

او التحالف او االتحا  اوغير ذلك.
ت) معامال  اي  عامة  وبصور3  (*
مالية اوتجارية او استيرا  او تصد6ر)
او) او ميقولة  او عقارية  او صياعية 
معامالت اجرى مرتبطة بشكل مباشر)
او غير مباشر كليا او آزئيا بلوضوع)
�سيء) واي  اعاله  املوضح  الشركة 
يسهل) ان  6تحلل  مرتبط  او  مشابه 
مصالح وتطوير الشركة ونشاطها.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
عيوان املقر االآتلاعي):)41،)شارع)
 37 الشقة) (27 الطابق) الزقطوني 
22252)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: ( السيد امين عبيد)

بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد آوليان رييو ):))522)حصة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 22 عيوانه)ا() ( السيد امين عبيد)
باريس) (75215 ( كوميرس) شارع  و 

فرنسا.
عيوانه)ا() رييو   آوليان  السيد 
41)كواي  ي بوربون))75224)باريس)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 22 عيوانه)ا() ( السيد امين عبيد)
باريس) (75215 ( كوميرس) شارع  و 

فرنسا
عيوانه)ا() رييو   آوليان  السيد 
75224)باريس) 41)كواي  ي بوربون)

فرنسا
عيوانه)ا() ( السيد3 مريم بوعيان)
الدار) (22472 جلدون) بن  زنقة  (13

البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822724.
713I

املوثقة سعيد3 كروم

 SOCIETE DES TRAVAUX
 D›ASSINISSEMENTS
PONTS ET ROUTES

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رفع رأسلال الشركة

املوثقة سعيد3 كروم
شارع عالل الفا�سي علار3 رقم 

26, الطابق األول الشقة رقم 11 
)بجانب فيدق مجوريل(, مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 SOCIETE DES TRAVAUX

 D›ASSINISSEMENTS PONTS
ET ROUTES شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
 AL BADR وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 AIN 4°1ER(ETG(N 2°PORTE N

 SEBAA, CASABLANCA(AL(BADR
 AIN 4°1ER(ETG(N 2°PORTE N
 20000 SEBAA, CASABLANCA

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96537

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2222 مارس) (12 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.322.222) رهم»)
»1.222.222) رهم»)إلى)»2.322.222 
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2222)تحت رقم)275375.
714I

املوثقة سعيد3 كروم

 SOCIETE DES TRAVAUX
 D›ASSINISSEMENTS
PONTS ET ROUTES

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رفع رأسلال الشركة

املوثقة سعيد3 كروم
شارع عالل الفا�سي علار3 رقم 

26, الطابق األول الشقة رقم 11 
)بجانب فيدق مجوريل(, مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 SOCIETE DES TRAVAUX

 D›ASSINISSEMENTS PONTS
ET ROUTES شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
 AL BADR وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 AIN 4°1ER(ETG(N 2°PORTE N

 SEBAA, CASABLANCA(AL(BADR
 AIN 4°1ER(ETG(N 2°PORTE N
 20000 SEBAA, CASABLANCA

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96537

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2227 12) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.722.222) رهم»)
»3.322.222) رهم»)إلى)»5.222.222 
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2228)تحت رقم)322232.
715I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

EL KHAYEL FERCONT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 ،14152 ،EL ARBAA DU GHARB

SOUK LARBAA MAROC
EL KHAYEL FERCONT  شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

املكارز3 سيدي بوبكر الحاج سوف 
اربعاء الغرب - 14152 سوق اربعاء 

الغرب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26533

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 32) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 EL KHAYEL الوحيد) الشريك  ذات 
FERCONT)))مبلغ رأسلالها)122.222 
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار)
الحاج سوف) بوبكر  املكارز3 سيدي 
14152)سوق اربعاء) (- الغرب) اربعاء)
:)عدم تا 6ة) الغرب املغرب نتيجة ل)

اي نشاط ميد التاسيس.
ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 
الحاج سوف) بوبكر  املكارز3 سيدي 
14152)سوق اربعاء) (- الغرب) اربعاء)

الغرب املغرب.)
و عين:

و) الكحيل  ( ( عالل) السيد)3()
عيوانه)ا() وار املكارز3 سيدي بوبكر)
 14152 الغرب) اربعاء) الحاج سوف 
الغرب املغرب كلصفي) سوق اربعاء)

)3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2222 مارس) (29 بتاريخ)

.152

712I

املوثقة سعيد3 كروم

 SOCIETE DES TRAVAUX
 D›ASSINISSEMENTS
PONTS ET ROUTES

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
رفع رأسلال الشركة

املوثقة سعيد3 كروم
شارع عالل الفا�سي علار3 رقم 

26, الطابق األول الشقة رقم 11 
)بجانب فيدق مجوريل(, مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 SOCIETE DES TRAVAUX

 D›ASSINISSEMENTS PONTS
ET ROUTES شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
 AL BADR وعيوان مقرها اإلآتلاعي
 AIN 4°1ER(ETG(N 2°PORTE N

 SEBAA, CASABLANCA(AL(BADR
 AIN 4°1ER(ETG(N 2°PORTE N
 20000 SEBAA, CASABLANCA

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96537

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (2229 أبريل) (21 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »3.222.222) رهم»)
»5.222.222) رهم»)إلى)»8.222.222 
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتيبر)2212)تحت رقم)321222.

717I

باهية كونساي

 )DOGUNIVERSE(
 وغ 6ونيفغس

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

باهية كونساي

43 شارع الزرقطوني رقم4 آليز ، 

40000، مراكش البلد

)DOGUNIVERSE(  وغ 6ونيفغس 

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار حاحا 
رقم 166 اسكجور مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.87023

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 12.222« أي من) »272.222) رهم»)

عن) »282.222) رهم») إلى)  رهم»)
مع  6ون) مقاصة  إآراء) ( (: طريق)

الشركة املحد 3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131713.

718I

FOUZMEDIA

STEP IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

FOUZMEDIA

 kenitra ،14000 ، KENITRA

maroc

STEP IMPORT EXPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الوحد3 الرقم 501 - --- الداجلة 

املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تعيين) (2221 نونبر) (15 املؤرخ في)
مسير آد6د للشركة السيد)3()الباهي)

مروان كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)19)نونبر)

2221)تحت رقم)5923.

719I

FOUZMEDIA

MAXI CONS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 kenitra ،14000 ، KENITRA

maroc
MAXI CONS شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القييطر3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MAXI (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.CONS
:)مقاول في) غرض الشركة بإ6جاز)

االشغال املختلفة واشغال البياء.
 59 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
شارع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القييطر3 املغرب.
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أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() اهبري  موار   السيد 
 18 الشقة) الرشيد  هارون  زنقة  (7

مدجل أ)14222)القييطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() اهبري  موار   السيد 
 18 الشقة) الرشيد  هارون  زنقة  (7

مدجل أ)14222)القييطر3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)12)6يا6ر)

2222)تحت رقم)-.

722I

AXOTEC SARL

AXOTEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

AXOTEC SARL

13 زنقة احلد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول رقم 8. ، 20350، 

الدار البيضاء املغرب

AXOTEC SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 13 زنقة 

احلد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8. - 20350 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.502247

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)22) آيبر)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
اقامة) املجاطي  احلد  زنقة  (13«

لزالب الطابق األول رقم)8. - 22352 

تجزئة) (4« إلى) املغرب») الدار البيضاء)

الكولين ب رقم)12)مدجل))أ)-)22152 

الدار البيضاء)))املغرب)».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827258.
721I

FT CONSULTING SARL AU

لوسا6ل كارز  

LUSAIL CARS  
إعالن متعد  القرارات

FT CONSULTING SARL AU
 ، 6 Mesnana(residence(aziz(bloc

tanger(maroc ،90000
    LUSAIL CARS    لوسا6ل كارز
»شركة ذات املسؤولية املحدو 3 

ذات الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 30 زنقة 
محلد بن احلد بقالي  البوغاز املحل 

2   - 90000 طيجة  املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.121173

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 23) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
من) ( محلد) املسير صدري  استقالة 

مهامه
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
على) 6يص  الذي  (:14 رقم) بيد 
ما6لي:)إبقاء)السيد صدري اسلاعيل))
في مهامه كلسير وحيد للشركة ملد3)

غير محدو 3)))
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249811.
722I

elite(compta

تيدارين زار
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

elite(compta
 ، agdal(rabat 16 av(atlas(apt 14

rabat maroc ،10000
تيدارين زار شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الرباط 

ـ رقم 488، مجلوعة العهد، حي 

النهضة 1 - 10000 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.108035

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

 22.222 مبلغ رأسلالها) ( تيدارين زار)

اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
مجلوعة العهد،) (،488 رقم) ـ) الرباط)

حي النهضة)1 - 12222)الرباط املغرب)

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة..

الرباط) التصفية ب  و حد  مقر 
حي) العهد،) مجلوعة  (،488 رقم) ـ)

النهضة)1 - 12222)الرباط املغرب.)

و عين:

و) ازروال  ( حسن) السيد)3()

 1 النهضة) حي  (،488 عيوانه)ا()

 12222 الرباط.) العهد  مجلوعة 

الرباط املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)121327.

723I

LE LEGALISTE

LD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 OASIS CASABLANCA 9 °2PPT(N

 CASABLANCA ،20000 ،

MAROC

LD IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 46، شارع 

الزرقطوني الطابق 3، الشقة ب 6 - 

20400 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.408125

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)12) آيبر)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

(،3 الطابق) الزرقطوني  شارع  (،42«

الدار البيضاء) (22422 - 2 الشقة ب)

املغرب»)إلى)»فلوريدا مركز الحد6قة،)

الثاني،) الطابق  زليقة نصري،) شارع 

(- معروف) سيدي  (،15 رقم) املكتب 

22422)الدار البيضاء))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827559.

724I

 CONSERVERIE DES MERVEILLES DE

L’ATLANTIQUE

 CONSERVERIE DES

 MERVEILLES DE

L›ATLANTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

 CONSERVERIE DES

MERVEILLES DE L›ATLANTIQUE

 7°ZONE INDUSTRIELLE N

 ROUTE DJORF LIHOUDI ZONE

 ROUTE 7°INDUSTRIELLE N

 SAFI ،46050 ،DJORF LIHOUDI

MAROC

 CONSERVERIE DES

  MERVEILLES DE L›ATLANTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

 ZONE وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 ROUTE 7°INDUSTRIELLE N

 SAFI 46050 - DJORF LIHOUDI

.MAROC

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1813
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 22)غشت) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 
كلسير) (BARAKATE( Salah-Eddine

وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
أكتوبر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2221)تحت رقم)1233.
725I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

  STE PARA MED HANANE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تفويت حصص

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 TARGUIST ،92500 ،HOCIEMA

MAROC
  STE(PARA(MED(HANANE  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع ابن 
سييا -شفشاون شفشاون 92500 

CHEFCHAOUEN املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1207

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()-1حيان))افالي))
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (512
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
22) آيبر) بتاريخ) -1عقار  -1اعتلا )

.2221
تفويت السيد))3()-2ابتسام الكني)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (492
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
-2مونية)-2املرني�سي بتاريخ)22) آيبر)

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بشفشاون))بتاريخ)25)6يا6ر)

2222)تحت رقم)10/2022.
722I

sté(PLURIELS(BATIMENT(FRANCE(SARL/AU

 Sté PLURIELS BATIMENT
FRANCE SARL/AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

 sté PLURIELS BATIMENT
FRANCE(SARL/AU

تجزئة االصطياف 2 رقم 27 
السعيد6ة ، 63600، السعيد6ة 

املغرب
 Sté PLURIELS BATIMENT

FRANCE(SARL/AU شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

االصطياف 2 رقم 27 السعيد6ة - 
63600 السعيد6ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5727
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (12 املؤرخ في)
 Sté شركة ذات املسؤولية املحدو 3)
 PLURIELS BATIMENT FRANCE
 122.222 SARL/AU))مبلغ رأسلالها)
 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة)
(- السعيد6ة) (27 رقم) (2 االصطياف)
23222)السعيد6ة املغرب نتيجة ل):)

عدم تحقيق هدف الشركة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- السعيد6ة) (27 رقم) (2 االصطياف)

23222)السعيد6ة املغرب.)
و عين:

و) صغيري  ( فتحي) السيد)3()
رقم) (2 االصطياف) تجزئة  عيوانه)ا()
السعيد6ة) (23222 السعيد6ة) (27

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)47.

727I

STRAVISCO

 IHOUZAINE ET CONSORTS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

STRAVISCO
 1°PASTEUR APPT N RUE11
 ، IMM NOUR VN MEKNES

MEKNES MAROC ،50050
 IHOUZAINE ET CONSORTS

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي كروان 
الشلالية فرقات ا6ت اشو لحسن 
عين كرمة - 50000 مكياس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39435
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 29) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
 IHOUZAINE ET CONSORTS
12.222) رهم) SARL))مبلغ رأسلالها)
كروان) اإلآتلاعي  مقرها  وعيوان 
لحسن) اشو  ا6ت  فرقات  الشلالية 
مكياس املغرب) (52222 (- عين كرمة)

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
14)زنقة هارون الراشيد) اكرام شقة)
مكياس) (52222 (- الجد6د3) املد6ية 

املغرب.)
و عين:

و) صفري  ( سعيد) السيد)3()
 14 شقة) اكرام  اقامة  عيوانه)ا()
املد6ية) الراشيد  هارون  زنقة 
مكياس) (52222 الجد6د3لجد6د3)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)13.

728I

إئتلانية)BKM)لإلرشا ات

STE KARA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتلانية BKM لإلرشا ات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
STE KARA TRAV

 شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 150 
شلس 2 ورزازات - 45000 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KARA TRAV
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

املختلفة و أشغال البياء.
عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)152 
ورزازات) (45222 (- ورزازات) (2 شلس)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: حلا ) كروي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() حلا   كروي  السيد 
 45222 ورزازات) (2 شلس) (152 رقم)

ورزازات املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() حلا   كروي  السيد 
رقم)152)شلس)2)ورزازات رقم)152 

شلس)2)ورزازات ورزازات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)25)6ونيو)

2221)تحت رقم)412.
729I

AMJAD ANOUAR

CAFE RABAB ETTOUMI
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 °N 10 HAY ESSALAM BLOC

 SIDI ،14200 ، 05 APPT 84-83
SLIMANE MAROC

CAFE RABAB ETTOUMI شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

و ا  آهان زاوية شالرع بئرانزران 
و املغرب العربي شقة رقم 02 - 
14200 سيدي سليلان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.RABAB ETTOUMI
مستغل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مقهى.
اقامة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
و ا  آهان زاوية شالرع بئرانزران و)
املغرب العربي شقة رقم)22 - 14222 

سيدي سليلان املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محلد) التومي  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() محلد  التومي  السيد 
حي السالم بلوك)12)رقم)15 14222 

سيدي سليلان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() محلد  التومي  السيد 
حي السالم بلوك)12)رقم)14 14222 

سيدي سليلان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  االبتدائية 
14)6يا6ر)2222)تحت رقم)07/2022.
732I

مكتب املهدي العلوي)-)محاسب معتلد)-

إطوال  و املضيق ش.ذ.م.م 

ETOILE DE M’DIQ SARL
إعالن متعد  القرارات

مكتب املهدي العلوي - محاسب 
معتلد -

13 شارع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93000، تطوان 

املغرب
 ETOILE إطوال  و املضيق ش.ذ.م.م

DE M’DIQ SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: آيان 
بوغسال، رقم 1 بوآراح الوسطى 

- - تطوان املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.26117

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2222)تم اتخاذ) 29) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة) رأسلال  في  زيا 3  ما6لي:)
إلى) 122.222,22) رهم  من)
وذلك) 17.222.222,22) رهم 

حصة آد6د3 من) (12.922 بإصدار)

لكل) )1222.22() رهم  ألف) فئة 

حصة سد ت بكاملها عيد االكتتاب)

بواسطة  6ون واآبة ومستحقة على)

الشركة.

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

العقار) شراء) عللية  على  املصا قة 

إثره،) الكائن بشارع ملة نزهة وعلى 

للشركة) االآتلاعي  املقر  تحويل  تم 

 1 رقم) آيان بوغسال،) من تطوان،)

شارع) املضيق  إلى  الوسطى  بوآراح 

ملة نزهة.)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

املقر االآتلاعي))

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

املساهلات

بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)

رأسلال الشركة

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

27) آيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2221)تحت رقم)7484.

731I

MOGADOR BUREAU

 OLAH CEMENT OF

MOROCCO LLC

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

MOGADOR BUREAU

 TAN TAN ،82010 ، EL OUATIA

PLAGE MAROD

 OLAH CEMENT OF MOROCCO

LLC شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي التقدم 

- الوطية  - 82010 طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6005

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 OLAH(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.CEMENT OF MOROCCO LLC

التجار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

العامة.

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

82212)طانطان) (- ( الوطية) (- التقدم)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

122.222,22) رهم،)مقسم كالتالي:

 512 ( (: اليبط) السيد اسكيحيل 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 NABUT HESHAM السيد)

 122 ):)KHALED)حصة بقيلة) (490

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسكيحيل اليبط عيوانه)ا()

حي التقدم)-)الوطية)82212)طانطان)

املغرب.

 NABUT HESHAM السيد)

KHALED)عيوانه)ا()مراكش)42222 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسكيحيل اليبط عيوانه)ا()

حي التقدم)-)الوطية)82212)طانطان)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( بطانطان) االبتدائية 

رقم)-.

732I
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ASMAA MEDIA GROUP

SAGHIRI CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

SAGHIRI CAR شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 80 شارع 

موالي سليلان مكتب 22 الطابق 

1 عين السبع - 20000 البيضاء 

املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.519507

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) (2221 21) آيبر) في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 

 SAGHIRI الوحيد) الشريك  ذات 

CAR))مبلغ رأسلالها)122.222) رهم)

شارع) (82 اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان 

 1 الطابق) (22 موالي سليلان مكتب)

عين السبع)-)22222)البيضاء)املغرب))

نتيجة ل):)عدم االشتغال).

و حد  مقر التصفية ب)82)شارع)

 1 الطابق) (22 موالي سليلان مكتب)

عين السبع)-)22222)البيضاء)املغرب)

و عين:

فاطلة) ( ( املغوري) السيد)3()

الزهراء)و عيوانه)ا()البيضاء))22222 

البيضاء)املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)825291.

733I

LE PUBLICATEUR LEGAL

FENTER AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب

  FENTER AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 31 شارع 

سارية بن زونيم اليخيل 0 20100 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

526815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. FENTER AMENAGEMENT

أعلال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

التخطيط والبياء

31)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)

 22122  2 اليخيل) زونيم  بن  سارية 

الدارالبيضاء)املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: بوسان) املهدي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بوسان  املهدي  السيد 

شقة حي) (5 زنقة الفونتين طابق) (14

راسين)22122)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() بوسان  املهدي  السيد 

شقة حي) (5 زنقة الفونتين طابق) (14

راسين)22122)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)825752.

734I

LE PUBLICATEUR LEGAL

REPAR EXPERT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 

رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب

REPAR EXPERT  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حد6قة 

صياعية توفيق رقم 14 الطريق 

1029 سيدي معروف  - 20100 

الدارالبيضاء  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322947

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 24) آيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.422.222) رهم»)

»1.222.222) رهم»)إلى)»3.222.222 

مقاصة) إآراء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع  6ون الشركة املحد 3 املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822322.

735I

LE PUBLICATEUR LEGAL

DOGUS ALU
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب
DOGUS ALU شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
20100 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 15) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DOGUS ALU
تصنيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
وتركيب وتسويق ميتجات األملونيوم)

وملحقات.
 225 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
شارع الزرقطوني الطابق)9)رقم)92 - 

22122)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
  ONDER( ALIOGLU( : السيد)
75.222) رهم) بقيلة) حصة  (752

للحصة).
 HAYRETTIN ALIOGLU السيد)
25.222) رهم) حصة بقيلة) (:( ( 250

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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 ONDER ALIOGLU السيد)

عيوانه)ا()تركيا)22522)تركيا تركيا.

 HAYRETTIN ALIOGLU(3السيد

عيوانه)ا()تركيا)22522)تركيا تركيا.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 ONDER ALIOGLU السيد)

عيوانه)ا())تركيا)22522))تركيا))تركيا

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)522879.

732I

LE PUBLICATEUR LEGAL

OPTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب

OPTIONS شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  13 

شارع ابن هالل حي رسين - 20100 

الدارالبيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.257483

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2215 6ونيو) (22 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

مبلغ) ( (OPTIONS الوحيد) الشريك 
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلآتلاعي))13)شارع ابن هالل)

الدارالبيضاء)) (22122 (- رسين) حي 

املغرب نتيجة ل):)حبية.

و حد  مقر التصفية ب)355)شارع)

محلد الخامس فضاء)يسرى الطابق)
الدارالبيضاء)) (22322  -   117 رقم) (9

املغرب.)

و عين:
سيبور) ( ( ميلون) السيد)3()
إقامة) مكة  شارع  ( عيوانه)ا() و 
 22122 كاليفورنيا) (2 فيال) برومج 
()3( كلصفي) املغرب  ( الدارالبيضاء)

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
غشت)2215)تحت رقم)22582222.
737I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

AGUANORD
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 21 °AV AL MOUKAWAMA N
 ،93000 ، TETOUAN 10°APT N

TETOUAN MAROC
AGUANORD شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
إشبيلية رقم 169 ,إقامة كابول 

–ب- حي طوابل - 93000 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12455
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2219)تقرر حل) 31) آيبر) املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (AGUANORD
مقرها) وعيوان  422.222) رهم 
 129 رقم) إشبيلية  شارع  اإلآتلاعي 
(- طوابل) حي  –ب-) كابول) ,إقامة 
(: ل) نتيجة  املغرب  تطوان  (93222

مشاكل ما 6ة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
إشبيلية رقم)129),إقامة كابول)–ب-)

حي طوابل)-)93222)تطوان املغرب.)

و عين:
السيد)3()آلال))أبشير و عيوانه)ا()
ا4  اوبرا  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تطوان) (93222  29 25شقة) ط) ( (2

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)192.
738I

CMA GESTION

FDL COMPAGNIE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 RUE IMAM 22°ETAGE APT°4-B
 ،40000 ، ALI HIVERNAGE

MARRAKECH MAROC
FDL COMPAGNIE شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 

رقم 14 إقامة فجو3 شارع الحسن 
الثاني  طريق الصوير3 آليز  40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121961

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 32) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FDL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COMPAGNIE

غرض الشركة بإ6جاز):)بيع))وشراء)
وكراء)معدات البياء.

مكتب) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الحسن) إقامة فجو3 شارع  (14 رقم)
الثاني))طريق الصوير3 آليز))42222 

مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: نا 6ة كسلت) السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() كسلت  نا 6ة  السيد3 
بولو) بكاطيل  تجزئة  (2 رقم) (4 زنقة)

22222))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() كسلت  نا 6ة  السيد3 
بولو) بكاطيل  تجزئة  (2 رقم) (4 زنقة)

22222))الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131599.

739I

FIDU.ECO

 LA CRECHE AL MARAM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

FIDU.ECO
170 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طيجة ، 

90000، طيجة املغرب
 LA CRECHE AL MARAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 170 شارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االول 
رقم 6 طيجة 170 شارع فاس اقامة 
نسرين الطابق االول رقم 6 طيجة 

90000 طيجة املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.61657

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 15) آيبر) املؤرخ في)
 LA شركة ذات املسؤولية املحدو 3)
CRECHE AL MARAM SARL))مبلغ)
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
فاس) شارع  (172 اإلآتلاعي) مقرها 
 2 رقم) االول  الطابق  نسرين  اقامة 
طيجة)172)شارع فاس اقامة نسرين)
 92222 طيجة) (2 الطابق االول رقم)
طيجة املغرب نتيجة ل):)عدم العلل.

 172 ب) التصفية  مقر  حد   و 
الطابق) نسرين  اقامة  فاس  شارع 
 92222 طيجة املغرب) (2 االول رقم)

طيجة املغرب.)
و عين:

و) الزرينهي  ( امال) السيد)3()
تجزئة) البالية  طيجة  عيوانه)ا()
 92222  33 رقم) املتوسط  االبيض 

طيجة املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
172)شارع فاس اقامة نسرين الطابق)

االول رقم)2)طيجة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249824.
742I

BELGAZI ALI

VIZA  TRADING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طيجة، 

90000، طيجة املغرب
VIZA  TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

 les    3وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار
quatre(temps    C     شارع عبد هللا  

كيون - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

  VIZA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.TRADING

بشكل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

أسا�سي)،)اليقل البري الوطني والدولي)

للبضائع والشحن والخدمات

))))اإلزالة.

واالستيرا ) االستشارات  (-

والتصد6ر وتقد6م الخدمات املتعلقة)

باليقل الوطني و

طريق) عن  الدولية  البضائع  ( ( ( (

البحر والجو والبر.

بشكل) حصة  على  االستحواذ  (-

آليع) في  مباشر  غير  أو  مباشر 

الشركات املنشأ3 أو املزمع إنشاؤها و

)))))وآو  كائن مشابه أو مرتبط.

األعلال) كل  (، أعامة) وبصور3  (-

التجارية والصياعية واملالية واألوراق)
املالية و العقارات التي 6لكن أن تعزز)

تطوير الشركة..

علار3)))) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

les(quatre(temps((((C)))))شارع عبد)

هللا))كيون)-)92222)طيجة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):))99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد3 رباب فاليط):))122)حصة)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() فاليط  رباب  السيد3 

اقامة زينب الطابق) (2 زنقة الفرز ق)

12)رقم)31 92222)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() فاليط  رباب  السيد3 

اقامة زينب الطابق) (2 زنقة الفرز ق)

12)رقم)31 92222)طيجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (14 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249942.

741I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

RIAD DAR BENNOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 21 °AV AL MOUKAWAMA N

 ،93000 ، TETOUAN 10°APT N

TETOUAN MAROC

RIAD DAR BENNOUNA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الجامع 

الكبير رقم 19  - تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25655

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) (2221 6وليوز) (27 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 3)

مبلغ) ( (RIAD DAR BENNOUNA

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلآتلاعي الجامع الكبير رقم)

19))-)تطوان)-)93222)تطوان املغرب)

.COVID 19(:(نتيجة ل

و حد  مقر التصفية ب الجامع)

 93222 (- ( تطوان) (- ( (19 الكبير رقم)

تطوان))املغرب.)

و عين:
و) بيونــــة  ( أميية) ( السيد)3()
نج)) فريهولد  ر   املوند  (92 عيوانه)ا()
املتحد3) الوال6ات  فريهولد  (7728

االمريكية كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
11)غشت) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2221)تحت رقم)3191.

742I

TARGET PARTNERS

 HOUSSINI TECHNOLOGIE
SERVICE ET ENTRETIEN

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARGET PARTNERS
 RUE 1 ANG BD(ANFA(N73
 3 CLOS DE PROVENCE ETG
 ، CASABLANCA 306 APT CA

20000، الدار البيضاء املغرب
 HOUSSINI TECHNOLOGIE

SERVICE ET ENTRETIEN شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 75 شارع 
أنفا، زاوية زنقة كلو  و بروفانس 
الطابق 9، شقة رقم ب 108 - 
20000 الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 HOUSSINI TECHNOLOGIE

.SERVICE ET ENTRETIEN
جدمة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
امالت) وإصالح  وتكيولوآيا  وصيانة 

واملعدات؛
آليع) وصيانة  وأعلال  جدمات 

املعدات الهيدروكربونية؛
مجال) في  واألعلال  الخدمات 
واألنظلة) والكهرباء) اإللكترونيات 

والتقييات؛
استيرا  و تصد6ر؛

وسلسر3) وتجار3  وبيع  شراء)
آليع) وتوزيع  وتسويق  وتلثيل 

األشياء)وامليتجات واملوا  والسلع)؛
تجار3 الجللة والتجزئة؛

الخدمات التجارية بجليع أنواعها:)
وكيل بالعلولة)،)مزو  أعلال)...)؛

املتعلقة) والخدمات  األشغال 
بالكائن أعاله)؛

مشغل مواقع التجار3 اإللكترونية)
(، اإلنترنت) مواقع  وتشغيل  )نشر 
،)نشر) مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت)

املحتوى اإللكتروني)،...(
والدعم) االستشارات  جدمات 

والتدريب)؛
بجليع) األسهم  استثلارات 
الوسائل وفي آليع أنواع األعلال أو)

الشركات)؛
أنواع) آليع  وتصد6ر  استيرا  
أو) البضائع  أو  امليتجات  أو  السلع 

الحلول أو الخدمات)؛
املعامالت) آليع  (، عام) وبشكل 
التجارية وامليقولة والعقارية واملالية)
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)
املذكور3) باألنشطة  مباشر  غير  أو 
أعاله أو من املحتلل أن تعزز تيفيذها)

وتطويرها..
75)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
بروفانس) كلو  و  زنقة  زاوية  أنفا،)
 -  128 ب) رقم  شقة  (،9 الطابق)

22222)الدارالبيضاء))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

حوسيني) الرحلان  عبد  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حوسيني) الرحلان  عبد  السيد 
سيدي) (281 رقم) (22 زنقة) عيوانه)ا()

مومن)22222))الدارالبيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حوسيني) الرحلان  عبد  السيد 
سيدي) (281 رقم) (22 زنقة) عيوانه)ا()

مومن)22222))الدارالبيضاء))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827912.

743I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ONDALEC
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السلار3 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE ONDALEC شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

 AVENUE وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 ES 54 °MOULAY HFID N

SEMARA  - 72000 السلار3 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1151

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 17) آيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»922.222) رهم»)أي من)»122.222 

عن) »1.222.222) رهم») إلى)  رهم»)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالسلار3))بتاريخ)24) آيبر)

2221)تحت رقم)276/2021.

744I

FUDICAIRE ISMAILI

STE GOODFRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السلار3 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE GOODFRI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
 VILLE وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 ANCIENNE RUE SAID JAMANI
 72000 - BIS ES SEMARA 38 °N

السلار3 املعرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2579
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GOODFRI SARL
التجار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

العامة.
 VILLE (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 ANCIENNE RUE SAID JAMANI
 N°(38(BIS( ES( SEMARA( -( 72000

السلار3 املعرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد محلد كروش):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: البطاح) حسين  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() كروش  محلد  السيد 
 35 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

السلار3)72222)السلار3 املغرب.
عيوانه)ا() البطاح  السيد حسين 
حي) (12 رقم) فيال  الفيالت  ميطقة 
72222)العيون) موالي رشيد العيون)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() كروش  محلد  السيد 
 35 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

السلار3)72222)السلار3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بالسلار3)

2222)تحت رقم)12/2022.

745I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LPMAROCAINE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1 ، 

90000، طيجة املغرب
LPMAROCAINE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 3 شارع 

فاس - 90010 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122967
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 6وليوز) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LPMAROCAINE
استغالل) (: غرض الشركة بإ6جاز)

مكتبات و وراقات.
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شارع) (3 (: عيوان املقر االآتلاعي)
فاس)-)92212)طيجة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (752 ( (: السيد جالد هيتي)
بقيلة)122) رهم للحصة).

252)حصة) ( (: السيد محلد هيتي)
بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جالد هيتي عيوانه)ا()محج)
موالي رشيد تجزئة كولورا و رقم)12 

92222)طيجة املغرب.
عيوانه)ا() هيتي  محلد  السيد 
كولورا و) تجزئة  محج موالي رشيد 

رقم)12 92222)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جالد هيتي عيوانه)ا()محج)
موالي رشيد تجزئة كولورا و رقم)12 

92222)طيجة املغرب
عيوانه)ا() هيتي  محلد  السيد 
كولورا و) تجزئة  محج موالي رشيد 

رقم)12 92222)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
24) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)249188.

742I

ste(al(moustakbal(conseil

S.E ENERGIE SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil
 11 9rue(rahal(meskini(v.n(app
fes(maroc ،30000 ، 3 bureau et
 S.E ENERGIE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار ا6ت 
حامي عين شكاك صفرو -  31000 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2222 غشت) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 S.E ( (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ENERGIE SARL AU

تركيب) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األلواح الشلسية

أشغال متيوعة أو))البياء

التداول.

:) وار ا6ت) عيوان املقر االآتلاعي)

 31222 ( (- حامي عين شكاك صفرو)

صفرو املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد3 فاطلة بلفقير)

حصة بقيلة)122.222) رهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بلفقير  فاطلة  السيد3 

صفرو) الشكاك  عين  الكريعة   وار 

31222)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد زروقي عيوانه)ا() وار)

الكريعة عين الشكاك صفرو)31222 

صفرو املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

29) آيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2222)تحت رقم)213.

747I

L’ESPADON CONSERVE

ESPADON CONSERVE
إعالن متعد  القرارات

L›ESPADON CONSERVE
 ،20000 ، 84rue(El(Bakri-82

CASABLANCA MAROC
ESPADON CONSERVE  »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: شارع 

الرئيس بكاي الحي الصياعي، أكد6ر - 
80000 أكد6ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8929
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)29)أكتوبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بعد) (، قررت الجلعية العامة) ما6لي:)
اإلستلاع))الى))تقرير))اإل ار3))املشرفة)
على البیانات املالیة للسية امليتهیة في)))
تقریر) على  املوافقة  ( (30/04/2021
اإل ار3 وكذلك البیانات املالیة للسية)
امليتهیة في)30/04/2021))والتي تظهر)
 1998529.72 ( یقدرب) ربحا صافیا 
العام) الجلع  یعطي  وبالتالي  (  رهم.)
الحسابات التفریغ) ( لإل ار3 و ملدقق)
الكامل،)النهائي الرآعة فیه ملهلته في)

السية املاضیة.
على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 
بياء) العامة  الجلعية  قررت  ما6لي:)
على اقتراح من اإل ار3 تخصيص ربح)
 1998529.72 السية و قد بلغ  رهم)
اإلحتياطي) ـ) ( ( ( التالي:) اليحو  على 
من الدجل الصافي في) (%5( القانوني)
حدو )20%)من رأس املال(:)22.22)))ـ)
املاضية:) للسيوات  املحتجز3  األرباح 
132238245.53))))ـ)األرباح املدفوعة:)
ـ)الرصيد املرحل في الحساب:) ( ( (2.22

  134237175.29
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
على) 6يص  الذي  (:1 رقم) بيد 
الحظت) (- ( ( ( (: أجرى) نقط  ما6لي:)
الجلعية العامة ما6لي):)حصة األرباح)
 2010/2009 ( لسيوات) املوزعة 

(، (2014/2013 (، (2012/2013 (،

ترآع) (2015/2016 (، (2015/2014

لللساهلين األقلين باستثياء)حصت)
ا ريس  ا ون،)تم وضعها في صيدوق)

تم) لقد  و  بأكا 6ر  التجارية  املحكلة 

ـ)حصة األرباح املوزعة) ( ( ( ( ( (. سحبها)

لسيوات)2016/2017)،)2017/2018  

باستثياء) األقلين  لللساهلين  ترآع 

أتيحت) ا ريس  ا ون،) حصت 

املحد 3) املواعيد  غضون  في  لهم 

بلبلغ) الشركة  احتفظت  ـ) ( ( ( ( ( ( (.

بالسيوات) املتعلقة  املوزعة  األرباح 

 2012/2013 (، (2010/2009 املالية)

(، (2014/2015 (، (2014/2013 (،

(، (2016/2017 (، (2015/2016

السيد) تخص  التي  (2017/2018

 ا ون ا ريس تيفيدا لحكم محكلة)

أكتوبر) (2 الستئياف بلراكش بتاريخ)

2213)الذي 6يص على سدا  القرض)

إلى) باإلضافة  922222) رهم  بلبلغ)

الشركة) لفائد3  املخصومة  الفائد3 

من)22)6ونيو)2228 .   

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

نونبر) (29 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2221)تحت رقم)127447.

748I

L’ESPADON CONSERVE

ESPADON
إعالن متعد  القرارات

L›ESPADON CONSERVE

 ،20000 ، 84rue(El(Bakri-82

CASABLANCA MAROC

ESPADON  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: شارع 

الرئيس بكاي الحي الصياعي، أكد6ر - 

80000 أكد6ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.723

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تم اتخاذ) (2221 نونبر) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

بعد) (، قررت الجلعية العامة) ما6لي:)

املشرفة) اإل ار3  تقرير  إلى  اإلستلاع 

امليتهية) للسية  املالية  البيانات  على 

تقرير) على  املوافقة  ( (31/05/2021

املالية) البيانات  كذالك  و  اإل ار3 

  31/05/2021 في) امليتهية  للسية 

ب) 6قدر  صافيا  ربحا  تظهر  والتي 

وبالتالي يعطي) ) رهم  ( (729875.57

الجلع العام لإل ار3 التفريغ الكامل)

النهائي الرآعة فيه ملهلته في السية)

املاضية)

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 

بياء) العامة  الجلعية  قررت  ما6لي:)

تخصيص) اإل ار3  من  اقتراح  على 
  729875.57 بلغ) قد  و  السية  ربح 

 رهم على اليحو التالي):)))ـ)اإلحتياطي)

الصافي) الدجل  من  (%5( القانوني)

املال(:)))) رأس  من  (%20 حدو ) في 

35493.78)))ـ)األرباح املدفوعة))2.22 

 رهم للوحد3)())))))ـ)األرباح املحتجز3)

 8852514.14 (: املاضية) للسيوات 

الحساب:)))) في  املرحل  الرصيد  ـ)

9522895.93

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)-:)الذي 6يص على ما6لي:)-

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

28) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)15587.

749I

STE NESMA FINANCE SARL AU

STE ELECT SANITAIRE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE NESMA FINANCE SARL AU

 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI

 ، MARRAKECH 02 °N 89 IMM

MARRAKECH MAROC ،40000

STE ELECT SANITAIRE  شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 
الحركات آلاعة تسلطانت مراكش 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ELECT SANITAIRE
اشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مختلفة او البياء)
بيع موا  البياء.

:) وار) االآتلاعي) املقر  عيوان 
الحركات آلاعة تسلطانت مراكش)-)

42222)مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
الكريم) عبد  اكوزول  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكريم) عبد  اكوزول  السيد 
عيوانه)ا()السعا 3)5)رقم)83)محاميد))

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم) عبد  اكوزول  السيد 
عيوانه)ا()السعا 3)5)رقم)83)محاميد))

42222)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
شتيبر) (29 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)128215.

752I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

INDEXOR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 3 °N 104 IMMEUBLE
 LOTISSEMENT IGUIDER
 ،40000 ، ROUIDATE 2
MARRAKECH MAROC

INDEXOR  شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي سعا 3 
4 الطابق 2 رقم 434 املحاميد - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
114263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 مارس) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. INDEXOR
جدمات) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مكتبية و معلوماتية.
سعا 3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
(- املحاميد) (434 رقم) (2 الطابق) (4

42222)مراكش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: العلوي) معتصم  مروان  السيد 
122)حصة بقيلة)122) رهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العلوي) معتصم  مروان  السيد 
رقم) ب  (4 سعا 3) تجزئة  عيوانه)ا()

مراكش) (42222 ( املحاميد) (434
املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

العلوي) معتصم  مروان  السيد 
رقم) ب  (4 سعا 3) تجزئة  عيوانه)ا()
مراكش) (42222 ( املحاميد) (434

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)123424.
751I

JIYAR JAOUAD

JR CARRIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

JIYAR JAOUAD
 86°3EME(ETAGE(IMM(N 5°N
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 ، HAY DAKHLA BERKANE
BERKANE MAROC ،63300
JR CARRIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 64 
الطابق األول تجزئة 58/15 حي 4 

امليتجع السياحي الجد6د, السعيد6ة, 
بركان - 63600 السعيد6ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6675
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2219 غشت) (27 في) املؤرخ 

املصا قة على):
تفويت السيد))3()آيار))رابح)252 
 1.222 أصل) من  اآتلاعية  حصة 
6وسف) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

حجي بتاريخ)27)غشت)2219.
تفويت السيد))3()آيار))رابح)152 
 1.222 أصل) من  اآتلاعية  حصة 
محلد) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

الزياني بتاريخ)27)غشت)2219.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
غشت) (28 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2219)تحت رقم)533/19.
752I
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ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

KNEEBOARD OCEAN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-01 
صيدوق البر6د رقم 146، 73000، 

الداجلة املغرب
KNEEBOARD OCEAN  شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 رقم 
10 حي موالي رشيد شقة رقم 10 - 

73000 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. KNEEBOARD OCEAN
إ ار3) ( (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الفيدق.
علار3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
حي موالي رشيد شقة رقم) (12 رقم)

12 - 73222)الداجلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد سعد تسولي كبتي):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعد تسولي كبتي عيوانه)ا()
3)شقة) الطابق) (1 اقامة برا يس ش)

 13122 امليصورية) (5 علار3) (14
بوزنيقة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعد تسولي كبتي عيوانه)ا()
3)شقة) الطابق) (1 اقامة برا يس ش)
 13122 امليصورية) (5 علار3) (14

بوزنيقة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 23 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2231.
753I

NOVATIS

 CHALLENGE
DISTRIBUTION
إعالن متعد  القرارات

NOVATIS
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Berrechid ،26202 ، Industrielle
MAROC

  CHALLENGE DISTRIBUTION
»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»

 le «  وعيوان مقرها االآتلاعي: إقامة
joyau 2 »  شارع إبن املعتز الطابق 1 
رقم 2  الدار البيظاء  - 20000  الدار 

البيظاء  املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.222013

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)29)شتيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
االستثيائي) االآتلاع  ( مالحضة) بعد 
ربع) من  األقل  الصافي  للبيان  العام 
تقرر عدم حل) ( رأس مال الشركة،)

الشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)-:)الذي 6يص على ما6لي:)-
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822974.
754I

JIYAR JAOUAD

JR CARRIERE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

JR CARRIERE شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

و عيوان مقرها االآتلاعي رقم 24 
الطابق األول تجزئة 58/15 حي 4 

امليتجع السياحي الجد6د, السعيد6ة, 
بركان - 23222 السعيد6ة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2275
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)27)غشت)2219)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدو 3».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
غشت) (28 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2219)تحت رقم)533/19.
755I

JIYAR JAOUAD

SPECIALISEE-VOIRIE
إعالن متعد  القرارات

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

SPECIALISEE-VOIRIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: الشقة 

رقم 24 الطابق األول املجلوعة أب 
58/15 بلوك 4 املحطة السياحية 

الجد6د3 بالسعيد6ة بركان - 23322 
بركان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5223
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)25)نونبر)2222
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
 322 حسني رمضان) ( تفويت السيد)
 322 أصل) من  اآتلاعية  حصة 

حصة لفائد3 السيد آيار رابح
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدو 3 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3 ذات)

شريك وحيد.
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين القانون األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

حصص الشركة
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)

رأس مال الشركة
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

الشكل القانوني للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
12) آيبر) بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)527/20.

752I

AFRODITA

SOCIETE ROMARIN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

SOCIETE ROMARIN شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االآتلاعي 11 ساحة 

فرنسا - 92222 طيجة املغرب.
تغيير تسلية الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
52721

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير) (2221 29) آيبر) املؤرخ في)
 SOCIETE« من) الشركة  تسلية 
 NORD« إلى) («ROMARIN

. »CHANGE
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249778.
757I

AFRODITA

SOCIETE ROMARIN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

SOCIETE ROMARIN شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االآتلاعي 11 ساحة 

فرنسا - 92222 طيجة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52721

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير) (2221 29) آيبر) املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»محل الجليد6ة»)

إلى)»الصرف اليدوي باملغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249778.
758I

CAF MAROC

GHAYA SHOP
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
GHAYA SHOP »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 
الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: زنقة وا  
زيز الرقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 12 - 92222 طيجة 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.129113
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)23) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
تحويل املقر االآتلاعي الحالي) ما6لي:)
 22 »زنقة وا  زيز الرقم) للشركة من)
اقامة كاسطيا الطابق الثاني رقم)12 
»املجلع السكني) إلى) طيجة املغرب»)
رياض طيجة بلوك)2)رقم)99)سيدي)

قاسم كزنا6ة طيجة املغرب»
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

تعد6ل القانون األسا�سي)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
الذي) املعيية:) البيو   رقم  بيد 

6يص على ما6لي:)التعد6الت أعاله.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
29) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)11451.
759I

SOCIETE FICOMAN

STE ML3 TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 STE(ML3 TRANS(SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
فتيحة 4، رقم 278، حي التقدم 
مكياس - 52222 مكياس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49579
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (25 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 STE ML3 TRANS الشريك الوحيد)
 122.222 )مبلغ رأسلالها) (SARL AU
اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
حي) (،278 رقم) (،4 فتيحة) تجزئة 
مكياس) (52222 (- مكياس) التقدم 

املغرب نتيجة ل):)آائحة كرونا.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
التقدم) حي  (،278 رقم) (،4 فتيحة)

مكياس)-)52222)مكياس املغرب.)
و عين:

و) ( املستعين) ( ( ليلى) السيد)3()
عيوانه)ا()تجزئة فتيحة)4،)رقم)278،)
مكياس) (52222 حي التقدم مكياس)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
13) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

2221)تحت رقم)423.
722I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

PROLINSE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 EME ETAGE RES 5 .2°N
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 ،YOUSSEF(BEN(TACHFINE88

TANGER MAROC ،900020
PROLINSE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 10 الطابق 
الثالث اقامة مريم طريق تطوان  - - 

90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83463
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)22)6وليوز)2221)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 PROLINSE SARL الشريك الوحيد)
12.222) رهم) رأسلالها) مبلغ  ( (AU
وعيوان مقرها اإلآتلاعي)12)الطابق)
تطوان)) طريق  مريم  اقامة  الثالث 
طيجة املغرب نتيجة ل) (92222  -  -
الرئي�سي) للنشاط  التام  التوقف  (:

للشركة).
 12 ب) التصفية  مقر  حد   و 
طريق) مريم  اقامة  الثالث  الطابق 

تطوان))-)-)92222)طيجة املغرب.)
و عين:

و) التازي  ( ( 6اسين) السيد)3()
عيوانه)ا()حي مجد زنقة الرياض رقم)
املغرب كلصفي) (92222 طيجة) (24

)3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)12)الطابق الثالث اقامة مريم طريق)

تطوان)-طيجة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
15) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)248982.

721I

SOCIETE FICOMAN

 STE KHADAMATE
TRANSACTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 ET(E(ETAGE) VN( 2 7 APPT
 Meknes ،50000 ،meknes

MAROC
 STE KHADAMATE

 TRANSACTION SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 209، 
فتيحة 3، حي التقدم مكياس - 

50000 مكياس  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37397

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (25 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 STE KHADAMATE(الشريك الوحيد
مبلغ) ( (TRANSACTION SARL AU
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
فتيحة) (،229 مقرها اإلآتلاعي رقم)
 52222 (- مكياس) التقدم  حي  (،3
آائحة) (: ل) نتيجة  املغرب  ( مكياس)

كرونا.
رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
3،)حي التقدم مكياس) فتيحة) (،229

- 52222)مكياس املغرب.)
و عين:

السيد)3()السالم)))عبد الخالق و)
)سيدي) (222 عيوانه)ا()حي افكا رقم)
12222)سيدي قاسم املغرب) ( قاسم)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
13) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

2221)تحت رقم)422.
722I

MARRAKECH AUDIT

MAKE ME SHINE BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 3EME VERDOYANT ENTREE A
 ،40000 ، GUELIZ 31 ETAGE N

MARRAKECH MAROC
 MAKE ME SHINE BEAUTY

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة آوا  علار3 

109 شقة رقم 43 الطابق الثالت  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MAKE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.ME SHINE BEAUTY

إ ار3) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

تصفيف) صالون  وتشغيل  إنشاء)

الشعر والجلال والسبا).

عيوان املقر االآتلاعي):)شارع عبد)

اقامة آوا  علار3) الخطابي  الكريم 

(- ( الطابق الثالت) (43 129)شقة رقم)

42222)مراكش املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: الحي�سي) غزالن  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 غزالن الحي�سي عيوانه)ا()

2)الويدان) تجزئة اوليفر بلم شقة ب)

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 غزالن الحي�سي عيوانه)ا()

2)الويدان) تجزئة اوليفر بلم شقة ب)

42222)مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
27)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)128287.
723I

MARRAKECH AUDIT

MAKE ME SHINE BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT(ENTREE(A 3EME
 ETAGE(N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MAKE ME SHINE BEAUTY

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقام آوا  علار3 

129 شقة رقم 43 الطابق الثالت  - 
42222 مراكش املغرب .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119183
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2221 نونبر) (28 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 12.222« أي من) »292.222) رهم»)
عن) »322.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (17 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)129822.
724I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

CHBEIN PLATRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME(ETAGE(RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF(BEN(TACHFINE88،

900020، TANGER(MAROC

 CHBEIN PLATRE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل 14 اقامة موالي 

اسلاعيل الطابق الثالث رقم 9 

املغرب 92222 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.117177

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2221 نونبر) (32 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

 CHBEIN PLATRE الشريك الوحيد)

 122.222 )مبلغ رأسلالها) (SARL AU

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع)

موالي) اقامة  (14 اسلاعيل) موالي 

 9 رقم) الثالث  الطابق  اسلاعيل 

92222)طيجة املغرب نتيجة) املغرب)

التوقف التام للنشاط الرئي�سي) (: ل)

للشركة).

شارع) ( ب) التصفية  مقر  حد   و 

موالي اسلاعيل)14)اقامة مواللطابق)

92222)طيجة) املغرب) (9 الثالث رقم)

املغرب.)

و عين:

و) اشبيعين  ( أحلد) السيد)3()

عيوانه)ا()تجزئة صابرين زنقة معركة)

العقاب رقم)25)طيجة)12222)وزان)

املغرب كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

اقامة) (14 شارع موالي اسلاعيل) ( (:

مواللطابق الثالث رقم)9)طيجة

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

15) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)248972.

725I
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MED EXPERTISE

 GROUPEMENT«
 D’INGENIEURS

 TECHNIQUES EN GENIE
CIVIL «GRINTIS

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

MED EXPERTISE

 N°65  E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR(MAROC

 GROUPEMENT«

 D’INGENIEURS TECHNIQUES

  EN(GENIE(CIVIL «GRINTIS

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 18 

شارع فاس الحي الصياعي  - 8222 

اكا 6ر املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9125

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)22)6ونيو)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»رقم)18)شارع فاس الحي الصياعي))-)

إلى)»شارع إبن) اكا 6ر املغرب») (8222

العربي علار3 املستقبل رقم)54)شقة)
رقم)18c  - 82222)اكا 6ر))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

15) آيبر) بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2221)تحت رقم)127729.

722I

MED EXPERTISE

AS ARCHITECTURE
إعالن متعد  القرارات

MED EXPERTISE

 N°65  E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR(MAROC

AS ARCHITECTURE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: علار3 
تيفاوين E1 الطابق السا س 152 

زاوية شارع املقاومة و الحي الصياعي  
- - اكا 6ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35553
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)17) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
إآتلاعية) حصة  ( (2.122 ب) التبرع 
التي في حوز3 السيد3):)الشباني أمان)

للسيد):)بيونة لوريدي جليد
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
)من شركة ذات) تحويل شكل شركة)
مسؤولية محدو 3 متعد 3 الشركاء)
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

ذات شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)
6بلغ رأس مال الشركة ثالثة مال6ين)
 3،050،000( ألف  رهم) وجلسون 
وهي مقسلة إلى ثالثين ألف)  رهم(.)
بقيلة) سهم  ()32522( وجلسلائة)
(، للسهم) )122) رهم() مائة  رهم)
بالكامل) ومدفوع  بالكامل  مكتتب 
بيونة) لـلسيد.) بالكامل  ومخصص 

لوريدي جليد.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
32) آيبر) بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2221)تحت رقم)127919.
727I

CAF MAROC

MONRH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MONRH شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة وا  
زيز الرقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 12 - 92222 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MONRH

غرض الشركة بإ6جاز):)التوظيف)

-)الوساطة في التوظيف.
زنقة وا ) (: عيوان املقر االآتلاعي)
اقامة كاسطيا الطابق) (22 زيز الرقم)

طيجة) (92222  -  12 رقم) الثاني 

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

الكبير) الشاوي  ميير  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكبير) الشاوي  ميير  السيد 

 32 زنقة) الجليل  امليظر  عيوانه)ا()
رقم)11 92222)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكيفاوي) الصا ق  السيد 

قطاع) التظامن  حي  عيوانه)ا()

 92222 ( الخربة) (22 زنقة) الفظيلة 

طيجة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249228.

728I

CAF MAROC

LET'S BE
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC

 CASTILLA 20°RUE OUED ZIZ N

 ،90000 ، TANGER 7 °ETG N °2

TANGER MAROC

LET›S BE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: زنقة وا  
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طيجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.101305

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)24)نونبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

حصة) (922 تفويت شركة كسا أفق)

للشركة) االآتلاعية  الحصص  من 

الحامل) الكيفاوي،) الصا ق  للسيد 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.K338452

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى) محدو 3  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

الشريك الواحد.

على) 6يص  الذي  (:3 رقم) قرار 

ما6لي:)توسيع نشاط الشركة بإضافة)

وسيط وتحويل األموال.

قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحد6ث القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

الذي) املعيية:) البيو   رقم  بيد 

6يص على ما6لي:)بالتعد6ل.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
12) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)11123.

729I

R ADVISORY

R.I.R CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R.I.R CONSULTING
زنقة الحرية رقم 10 الطابق رقم 
3 الشقة رقم 5 الدار البيضاء، 
20120، الدار البيضاء املغرب

R.I.R CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 

 RUE LIBERTE ETAGE 10
 5 APPARTEMENT 3

 20120 CASABLANCA
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527759

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 R.I.R (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING
(: بإ6جاز) الشركة  غرض 
الرقمي) التحول  في  االستشارات 
وهيدسة) واالستراتيجية  واإل ار3 

التدريب.
(: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 RUE LIBERTE ETAGE 3  12
 APPARTEMENT 5 CASABLANCA

.22122 CASABLANCA MAROC

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد رضوان اغلي):))122)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() اغلي  رضوان  السيد 
تجزئة الشفشاوني)2)زنقة)8)رقم)149 

 22252 البيضاء) البرنو�سي  ص  ح 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() اغلي  رضوان  السيد 
تجزئة الشفشاوني)2)زنقة)8)رقم)149 

 22252 البيضاء) البرنو�سي  ص  ح 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827281.

772I

THALAL CONSULTANTS

MYKECH
إعالن متعد  القرارات

THALAL CONSULTANTS

 RUE TARIK BNOU 23 °N

 GUELIZ 8°ZIAD APPT N

 ،40000 ، MARRAKECH

MARRAKECH MAROC

MYKECH »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: شارع 

الحرية رقم 1 مكرر و 3 آيليز  - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16289

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

2221)تم اتخاذ) 23) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

اآتلاعية) حصة  (3222 تفويت)
اآتلاعية) حصة  (3222 اصل) من 
التي تللكها شركة)»ماي كاوا»))لفائد3)

»شركة لتويلغي»
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
من) رزق  سار3  السيد3  استقالة 

ميصبها كلسير3
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
تعيين السيد فييس آورج كريستيان)

كلسير آد6د للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 
آورج) فييس  السيد  تعيين  ما6لي:)

كريستيان كلسير للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131422.

771I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

SE90
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 AVENUE 154 IMM 5 °N
 MOHAMED V GUELIZ
 ،40000 ، MARRAKECH

marrakech maroc
SE90 شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 
رقم 14 باب  كالة  - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121135
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

.SE92(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

اقتياء,) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

تسيير,)كراء)وبيع آليع العقارات.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

شقة) (3 الطابق) بوكار  تجزئة  مسلم 

رقم)14)باب  كالة))-)42222)مراكش)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

  H89(:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((الشركة

922)حصة بقيلة)122) رهم للحصة

  BERTHOD ,  ERIC, السيد)

 122 بقيلة) حصة  (MARIE( :( ( 50

 رهم للحصة).

 SCHWARTZ SABINE السيد3)

 MARIE(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:((50

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 I(( عيوانه)ا() (H89 الشركة)

42222)مراكش املغرب.

  BERTHOD,  ERIC, السيد)

 I( 42222( عيوانه)ا() (MARIE

مراكش املغرب.

 SCHWARTZ SABINE السيد3)

 I( 42222( عيوانه)ا() (MARIE

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

  BERTHOD,  ERIC, السيد)

 I( 42222( عيوانه)ا() (MARIE

مراكش املغرب

 SCHWARTZ SABINE السيد3)

 I( 42222( عيوانه)ا() (MARIE

مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

13) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)132222.

772I



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1598

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

KERSAB
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 AVENUE 154 IMM 5 °N

 MOHAMED V GUELIZ

 ،40000 ، MARRAKECH

marrakech maroc

KERSAB شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 
رقم 14 باب  كالة  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121127

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KERSAB

تسيير) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

املؤسسات الفيدقية)

-)مطعم.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

شقة) (3 الطابق) بوكار  تجزئة  مسلم 
رقم)14)باب  كالة))-)42222)مراكش)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

الشركة)H89(:((900)حصة بقيلة)

122) رهم للحصة).

  BERTHOD ,  ERIC, السيد)

 122 بقيلة) حصة  (MARIE( :( ( 50

 رهم للحصة).

 SCHWARTZ SABINE السيد3)
 122 )MARIE)حصة بقيلة) ( ( ( ( :( (50

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 I(( عيوانه)ا() (H89 الشركة)

42222)مراكش املغرب.
  BERTHOD ,  ERIC, السيد)
 I( 42222( عيوانه)ا() (MARIE

مراكش املغرب.
 SCHWARTZ SABINE السيد3)
 I( 42222( عيوانه)ا() ( ( (MARIE

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
  BERTHOD ,  ERIC, السيد)
 I( 42222( عيوانه)ا() (MARIE

مراكش املغرب
 SCHWARTZ SABINE السيد3)
 I( 42222( عيوانه)ا() ( (MARIE

مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
13) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)132258.
773I

MECOMPTES

SOMACHROM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MECOMPTES
 4EME(ÉTAGE(PLACE 1

 ZELLAQUA IMMEUBLE
HELVETIA الدار البيضاء، 20250، 

الدار البيضاء املغرب
SOMACHROM شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : طريق 
الجد6د3 كم 10 ليساسفة 3 إقامة 

صوفية الدارالبيضاء - 20000 
الدارالبيضاء  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.247379

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) (2222 غشت) (31 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (SOMACHROM حل)

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

 522.222,22 الوحيد مبلغ رأسلالها)

اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

 3 ليساسفة) (12 طريق الجد6د3 كم)

إقامة صوفية الدارالبيضاء)-)22222 

الدارالبيضاء))املغرب نتيجة ل إفالس)

الشركة).

و عين:

مسطفى))) السيد  السيد)3()

موالي) تجزئة  عيوانه)ا() و  ( سرغيني)

ا ريس الزنقة)2)الرقم)22)كاليفورنيا)

املغرب) الدارالبيضاء) (22222

كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

طريق) وفي  (2221 غشت) (31 بتاريخ)

إقامة) (3 ليساسفة) (12 الجد6د3 كم)

 22222 (- الدارالبيضاء) صوفية 

الدارالبيضاء))املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822125.

774I

مكتب املحاسبة الصالحي

ECOGLASS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املد6ية امليور3 علار3 اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وآد3 ، 

60000، وآد3 ااملغرب

ECOGLASS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة آلال 

الد6ن األفغاني رقم 15 الطابق 

األول الشقة رقم 1 - 60000 وآد3 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35899

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (ECOGLASS
مقرها) وعيوان  122.222,22) رهم 
اإلآتلاعي زنقة آلال الد6ن األفغاني)
رقم)15)الطابق األول الشقة رقم)1 - 
(/1 (: وآد3 املغرب نتيجة ل) (22222

الفشل في استقطاب الزبياء.
زنقة) (15 و حد  مقر التصفية ب)
األول) الطابق  أفغاني  الد6ن  آلال 
الشقة))رقم)3 - 22222)وآد3 املغرب.)

و عين:
و) قداوي  ( وصال) السيد)3()
لعلج) تجزئة  ملحلة  ظهر  عيوانه)ا()
زنقة أ1)رقم)32 22222)وآد3 املغرب)

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)14.

775I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

صيدلية بودير خليل
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ، ongle(rue(berkane(et(melila
oujda maroc ،60000

صيدلية بو 6ر جليل شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 16 تجزئة 
آبور طريق معزوز3 وآد3 - 60000 

وآد3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38561
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

صيدلية بو 6ر جليل.
بيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
امليتجات) وتحضير  بالتقسيط 

الصيدالنية.
عيوان املقر االآتلاعي):)12)تجزئة)
 22222 (- آبور طريق معزوز3 وآد3)

وآد3 املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 432.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد جليل محلد أ6وب):))4.322 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أ6وب) محلد  جليل  السيد 
عيوانه)ا()حي زيتون تجزئة بن ميلون)
زنقة)3)رقم)52  22222)وآد3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أ6وب) محلد  جليل  السيد 
عيوانه)ا()حي زيتون تجزئة بن ميلون)
زنقة)3)رقم)52  22222)وآد3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
23) آيبر) بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2221)تحت رقم)4423.
772I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

FARAGET TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-01 
صيدوق البر6د رقم 146، 73000، 

الداجلة املغرب

FARAGET TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

فاضل السلاللي رقم 54 حي السالم 

- 73000 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FARAGET TRANS

نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

حي السالم) (54 فاضل السلاللي رقم)

- 73222)الداجلة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: املبروكي) 6وسف  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: لكسان) الحسين  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد 6وسف املبروكي عيوانه)ا()

فاضل) محلد  شارع  السالم  حي 

السلاللي رقم)1274 73222)الداجلة)

املغرب.

السيد الحسين لكسان عيوانه)ا()

 73222  1522 رقم) النهضة  حي 

الداجلة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 6وسف املبروكي عيوانه)ا()
فاضل) محلد  شارع  السالم  حي 
السلاللي رقم)1274 73222)الداجلة)

املغرب
السيد الحسين لكسان عيوانه)ا()
 73222  1522 رقم) النهضة  حي 

الداجلة))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2122.

777I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

MADAK CARS
شركة ذات مسؤولية محدو 3

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-01 
صيدوق البر6د رقم 146، 73000، 

الداجلة املغرب
MADAK CARS  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 
الوحد3 شارع الطاح رقم 3097 - 

73000 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. MADAK CARS
كراء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

السيارلت بدون سائق.

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 -  3297 رقم) الطاح  شارع  الوحد3 

73222)الداجلة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

املكي) اهل  املحجوب  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املكي) اهل  املحجوب  السيد 

  112 رقم) السالم  حي  عيوانه)ا()

73222)الداجلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 ليلى اهل املكي عيوانه)ا()

حي السالم رقم)122  73222)الداجلة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2119.

778I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

TIDAL BLUE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-01 

صيدوق البر6د رقم 146، 73000، 

الداجلة املغرب

TIDAL BLUE شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي السالم 
رقم 1034 - 73000 الداجلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20183
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TIDAL(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.BLUE
بيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

األسلاك بالجللة.
حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
السالم رقم)1234 - 73222)الداجلة)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد عز العرب مكاني)):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عز العرب مكاني))عيوانه)ا()
 73222  1234 رقم) السالم  حي 

الداجلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز العرب مكاني))عيوانه)ا()
 73222  1234 رقم) السالم  حي 

الداجلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2292.
779I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

BOY BTP
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-01 
صيدوق البر6د رقم 146، 73000، 

الداجلة املغرب
BOY BTP شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 
الخير حي موالي رشيد رقم 06 - 

73000 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BOY (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BTP
اعلل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

مختلفة و اعلال البياء.
علار3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 -  22 رقم) رشيد  موالي  حي  الخير 

73222)الداجلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد نور الد6ن 6يجا)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الد6ن 6يجا))عيوانه)ا()
 73222  712 رقم) رشيد  موالي  حي 

الداجلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الد6ن 6يجا))عيوانه)ا()
 73222  712 رقم) رشيد  موالي  حي 

الداجلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2293.
782I

CAF MAROC

ROPANOR
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC
 CASTILLA 20°RUE OUED ZIZ N
 ،90000 ، TANGER 7 °ETG N °2

TANGER MAROC
ROPANOR »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: امليطقة 

الصياعية آزييا6ا تجزئة 18  - 
90000 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79857
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)14)6ونيو)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
الزواق) مصطفى  السيد  تفويت 
لفائد3) اآتلاعية  حصة  (1222
السيد هشام الزواق الحامل لبطاقة)

.KA21225(التعريف الوطيية رقم
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
 1222 تفويت السيد رشيد الوهابي)
السيد) لفائد3  اآتلاعية  حصة 
ناصر غجي الحامل لبطاقة التعريف)

.D524287(الوطيية رقم
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)

تعد6ل القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
الذي) املعيية:) البيو   رقم  بيد 

6يص على ما6لي:)بالتعد6ل.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
24) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)11222.
781I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

PALMIER BLOC
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-01 

صيدوق البر6د رقم 146، 73000، 
الداجلة املغرب

PALMIER BLOC شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20235
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PALMIER BLOC
صياعة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

موا  البياء.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 73222  -  21-7724 رقم) العركوب 

الداجلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: البوزيدي) حسن  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 322 ( (: البوزيدي) رشيد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 322 ( (: البوزيدي) زكرياء) السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 322 ( (: البوزيدي) السيد3 عزيز3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسن البوزيدي عيوانه)ا()
 93222  21 رقم) فيال  قابيال  مركب 

املضيق املغرب.
السيد رشيد البوزيدي عيوانه)ا()
احسا6ن) اقامة  الفا�سي  شارع عالل 

رقم)44 93222)تطوان املغرب.
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السيد زكرياء)البوزيدي عيوانه)ا()
مركب حدائق مرآان بلوك)1/2)ط)2 

شقة)9 93222)تطوان املغرب.
السيد3 عزيز3 البوزيدي عيوانه)ا()
قطاع)1)رقم)128)حي السالم))11222 

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن البوزيدي عيوانه)ا()
 93222  21 رقم) فيال  قابيال  مركب 

املضيق املغرب
السيد رشيد البوزيدي عيوانه)ا()
احسا6ن) اقامة  الفا�سي  شارع عالل 

رقم)44 93222)تطوان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2121.
782I

THALAL CONSULTANTS

MARRAKSHI LIFE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

THALAL CONSULTANTS
 RUE TARIK BNOU 23 °N
 GUELIZ 8°ZIAD APPT N
 ،40000 ، MARRAKECH

MARRAKECH MAROC
MARRAKSHI LIFE  شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 
املسجد 1 شقة رقم 29 الطابق 
الخامس آيليز - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58859

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)27)6وليوز)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 29 رقم) شقة  (1 املسجد) »اقامة 
 42222 (- آيليز) الخامس  الطابق 
مراكش املغرب»)إلى)»الورشة الكائية)
ب)933)طريق اسفي املسار)-)42222 

مراكش))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131424.

783I

ste(controle(balance(sarl

ILIAS IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ste(controle(balance(sarl
 lot(riad(al .1031 immb 3 appt
 meknes . 1 ismailia  marjane
 MEKNES ،50000 ،meknes

maroc
ILIAS IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 1061 

تجزئة رياض اإلسلاعلية شطر 
ر شقة رقم 7  - 50000 مكياس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55133
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 28) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ILIAS (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIERE
االشغال) (: غرض الشركة بإ6جاز)

املختلفة أو البياء
اإلنعاش العقاري.

عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)1221 
تجزئة رياض اإلسلاعلية شطر ر شقة)

رقم)7  - 52222)مكياس املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محلد) احلتي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1.222 ( (: ابراهيم) احلتي  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1.222 ( (: الحسن) احلتي  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد احلتي عبدالرزاق):))1.222 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

عبدالوهاب) احلتي  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
 1.222 ( (: السيد احلتي مصطفى)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 3.222 ( (: عبدهللا) احلتي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 3.222 ( (: السيد احلتي اسلاعيل)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() محلد  احلتي  السيد 
شارع بئر انزران قرب قصبة موالي)
الريصاني) (52452  47 مستعين)

املغرب.
عيوانه)ا() ابراهيم  احلتي  السيد 
شارع بئر انزران قرب قصبة موالي)
الريصاني) (52452  47 مستعين)

املغرب.
عيوانه)ا() الحسن  احلتي  السيد 
رقم)82)تجزئة العيبرا زواغة)32222 

فاس املغرب.
عبدالرزاق) احلتي  السيد 
مستعين) موالي  قصبة  عيوانه)ا()

52452)الريصاني املغرب.
عبدالوهاب) احلتي  السيد 
عيوانه)ا()قصبة موالي مستعين رقم)

47 52452)الريصاني املغرب.
السيد احلتي مصطفى عيوانه)ا()
بئر) شارع  مستعين  موالي  قصبة 
الريصاني) (52452  47 رقم) انزران 

املغرب.
عيوانه)ا() عبدهللا  احلتي  السيد 
بئر) شارع  مستعين  موالي  قصبة 
الريصاني) (52452  47 رقم) انزران 

املغرب.
السيد احلتي اسلاعيل عيوانه)ا()
بئر) شارع  مستعين  موالي  قصبة 
الريصاني) (52452  47 رقم) انزران 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() الحسن  احلتي  السيد 
رقم)82)تجزئة العيبرا زواغة)32222 

فاس املغرب
السيد احلتي مصطفى عيوانه)ا()
بئر) شارع  مستعين  موالي  قصبة 
الريصاني) (52452  47 رقم) انزران 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)151.

784I

TGSM

TGSM
إعالن متعد  القرارات

TGSM
امليطقة الحر3 للتصد6ر بوجالف، 
الجزء 20، القطعة 4، الطابق 

األر�سي، املحل رقم 2، املكتب رقم 1 
، 90000، طيجة املغرب

TGSM »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: امليطقة 
الحر3 للتصد6ر بوجالف، الجزء 20، 
القطعة 4، الطابق األر�سي، املحل 
رقم 2، املكتب رقم 1 - 90000 

طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.97077

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)28) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة) رأسلال  في  الزيا 3  ما6لي:)
إلى) م.ع.ص  122.222) رهم  من)
وذلك) م.ع.ص،) 5.222.222) رهم 
آد6د3) حصة  (4.922 بإصدار)
م.ع.ص) 1.222) رهم  فئة) من 
إآلالي) بلبلغ  الواحد3،) للحصة 
4.922.222) رهم م.ع.ص تم) قدره)
جصلها من الحساب الجاري الدائن)

للشركاء.
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على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الشركة) تسيير  ثقة  تجد6د  ما6لي:)
بصفته) محصون  امبارك  السيد  في 
ملد3) وذلك  للشركة،) الوحيد  املسير 
تلزم الشركة في آليع) غير محدو 3.)
الوحيد) املسير  بتوقيع  معامالتها 

السيد امبارك محصون.
على) 6يص  الذي  (:3 رقم) قرار 
ما6لي:)تحيين وإعا 3 صياغة القانون)

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
القانون) صياغة  وإعا 3  تحيين 

األسا�سي بالكامل.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249572.

785I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

BENSA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-01 
صيدوق البر6د رقم 146، 73000، 

الداجلة املغرب
BENSA IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BENSA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.IMMO
البيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
الكلي أو الجزئي لللباني أو املساكن)
املبنية أو التي 6تم بياؤها على الخارطة)

قبل أو بعد االنتهاء)منها..
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 73222  -  21-7724 رقم) العركوب 

الداجلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: �سي) بن  احلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احلد بن �سي عيوانه)ا()حي)
موالي رشيد علار3 بن �سي علار3)24 

73222)الداجلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احلد بن �سي عيوانه)ا()حي)
موالي رشيد علار3 بن �سي علار3)24 

73222)الداجلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

نونبر)2221)تحت رقم)1889.

782I

FILASCO

FILASCO
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FILASCO
55 شارع الزرقطوني فضاء 

الزرقطوني الطابق 1 رقم 3 حي 
املستشفيات 55 شارع الزرقطوني 
فضاء الزرقطوني الطابق 1 رقم 
3 حي املستشفيات، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب

FILASCO شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 
الزهر 3 اقامة رقم 6 ليساسفة - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.152523

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22)أكتوبر)2221)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االآتلاعي  املقر 
 2 رقم) اقامة  (3 الزهر) »اقامة  من)
الدارالبيضاء) (22222 (- ليساسفة)
الزرقطوني) شارع  (55« إلى) املغرب»)
فضاء)الزرقطوني الطابق)1)رقم)3)حي)
22222)الدارالبيضاء)) (- املستشفيات)

املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2221)تحت رقم)822125.
787I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

AIDI PECHE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-01 
صيدوق البر6د رقم 146، 73000، 

الداجلة املغرب
AIDI PECHE شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد فاضل السلاللي  علار3 الهبة 
شقة رقم 05 - 73000 الداجلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AIDI (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PECHE
غرض الشركة بإ6جاز):)بيع وشراء)

السلك بالجللة.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
محلد فاضل السلاللي))علار3 الهبة)
الداجلة) (73222  -  25 رقم) شقة 

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد شعيب العيدي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شعيب العيدي عيوانه)ا()
حي النهضة بلوك)28)تيكوين)82222 

اكا 6ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شعيب العيدي عيوانه)ا()
حي النهضة بلوك)28)تيكوين)82222 

اكا 6ر املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 17 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2272.
788I

شركة ابهوش للخدمات

BAHMED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة علار3 الصالحي الطابق 
االول رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
BAHMED TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي 
املسير3 زنقة الحلبة رقم 06 - 

70000 العيون املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22191
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)
ذات) شركة  (BAHMED TRANS
رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
الحلبة) زنقة  املسير3  حي  اإلآتلاعي 
املغرب) العيون  (72222  -  22 رقم)
كله) الشركة  راسلال  لهالك  نتيجة 

بحيث ال تتلكن من اإلستلرار..
و عين:

و) ( وهابي) ( ( عا ل) السيد)3()
3)تغات)) 122)تجزئة امليتزه) عيوانه)ا()
()3( كلصفي) املغرب  فاس  (32292

للشركة.
و) ( وهابي) ( ( نجيب) السيد)3()
عيوانه)ا()31)زنقة)7)الحسين التواللي)
املغرب) فاس  (3225 ( الخيل) ملعب 

كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
حي) وفي  (2221 22) آيبر) بتاريخ)
املسير3 زنقة الحلبة رقم)22 - 72222 

العيون املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)53/2022.

789I

ائتلانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدو 3

DAKHLA HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

شارع العركوب رقم 7724-21 
صيدوق البر6د رقم 142، 73222، 

الداجلة املغرب
DAKHLA HOSPITALITY  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 
العركوب رقم 7724-21 - 73222 

الداجلة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9725

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)22)أكتوبر)2221)تقرر حل)
شركة) ( (DAKHLA HOSPITALITY
مبلغ) املحدو 3  املسؤولية  ذات 
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلآتلاعي شارع العركوب رقم)
الداجلة املغرب) (73222 -  21-7724

نتيجة لتوقيف النشاط.
و عين:

السيد)3()ليلى))اع�سي و عيوانه)ا()
12)زنقة ملوية اكدال) 4)شقة) علار3)
()3( الرباط املغرب كلصفي) (12222

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
شارع) وفي  (2221 أكتوبر) (22 بتاريخ)
 73222  -  21-7724 رقم) العركوب 

الداجلة املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 15 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2234.

792I

مكتب املحاسبة اليطفتي أوال  سالم محلد

AL OUSRA DISTRIBUTION
إعالن متعد  القرارات

مكتب املحاسبة اليطفتي أوال  سالم 
محلد

47 شارع املكسيك الطابق األول رقم 
7 طيجة ، 92222، طيجة املغرب
 AL OUSRA DISTRIBUTION

»شركة ذات املسؤولية املحدو 3 
ذات الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 
األسر3 القطعة رقم 12 العزيب حاج 

قدور - 92222 طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.53225

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 27) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تعيين مسير آد6د للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:15 رقم) بيد 

آعفر) كونو  السيد  تعيين  ما6لي:)

كلسير آد6د ملد3 غير محد 3 ويتم)

توقيع آليع الوثائق من طرف السيد)

كونو ميير و السيد كونو آعفر كل على)

حد3

على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 

بقرار) املسير6ن  مهام  تتوقف  ما6لي:)

الشريك الوحيد)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249722.

791I

شركة ابهوش للخدمات

OUAHHABI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة علار3 الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

OUAHHABI TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي 

الوحد3 22 زنقة الفجير3 علار3 ابك 
رقم 24 - 72222 العيون املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33825

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات) ( (OUAHHABI TRANS

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
22)زنقة الفجير3 علار3 ابك) الوحد3)
املغرب) العيون  (72222  -  24 رقم)

كله) الشركة  راسلال  لهالك  نتيجة 

بحيث ال تتلكن من اإلستلرار.

و عين:

السيد)3()عا ل))وهابي و عيوانه)ا()

 32292 ( تغات) (3 تجزئة امليتزه) (122

فاس املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

حي) وفي  (2221 22) آيبر) بتاريخ)
22)زنقة الفجير3 علار3 ابك) الوحد3)

رقم)24 - 72222)العيون املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)52/2022.

792I

فيكوآيس

 STE BOULANGERIE
 PATISSERIE CREMERIE ET

GLACIER KAWTAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

فيكوآيس

43 زنقة موريطانيا الشقة 4 آيليز ، 

42222، مراكش املغرب

 STE BOULANGERIE PATISSERIE

 CREMERIE ET GLACIER

KAWTAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 21 شارع 

موالي عبد هللا مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2323

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 17) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):

فؤا ) محلد  ()3( السيد) تفويت 

الدمياتي)1.242)حصة اآتلاعية من)

السيد) ( لفائد3) حصة  (1.242 أصل)

)3()حفيضة))برا 3 العزيزي بتاريخ)17 

 آيبر)2221.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131539.

793I
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CABINET RAMI EXPERTISE

BENCOMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

BENCOMA  شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  رقم 
17-17 مكرر شارع محلد زرقطوني 

املد6ية الجد6د3 فاس - 32222 
فاس املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32177
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تم تعيين) 28) آيبر) املؤرخ في)
السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

املكتوب حفيظ كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)82.

794I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE GUIMARAES
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
SOCIETE GUIMARAES شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 32، 

تجزئة اليوسفية البساتين مكياس - 
52222 مكياس املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39425

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تحويل)) ( تم) (2218 ماي) (12 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»رقم)32،)تجزئة اليوسفية البساتين)
املغرب») مكياس  (52222 (- مكياس)
تجزئة) األر�سي  بالطابق  »متجر  إلى)
122)البساتين) الزيتونة الشطر أ رقم)

مكياس)52222)مكياس))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6ونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

2218)تحت رقم)2227.

795I

STE FIDUCONFIANCE

 INGENIERIE BTP ET
ENVIRONNEMENT

إعالن متعد  القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 INGENIERIE BTP ET

ENVIRONNEMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: 44 زنقة 
ابراهيم رو ني مكيب رقم 12 

الطابق الثاني فاس  - 32222 فاس 
املغرب .

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27831
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
اتخاذ) تم  (2221 ماي) (31 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
امين) السيد  استقالة  على  املوافقة 

كوسكس من مهلة النسيير)
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
االسا�سي) القانون  صياغة  اعا 3 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 
املوافقة على استقالة السيد) ما6لي:)

امين كوسكس من مهلة النسيير).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6ونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)2792/2021.

792I

kdmcompta

BELKUS PROJETS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

kdmcompta

شارع ابن رشد علار3 العلج رقم 5/5 

، 22222، وآد3 املغرب

BELKUS PROJETS  شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة احلد 

شوقي رقم 12 وآد3  22222 وآد3  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. BELKUS PROJETS

مكتب) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الدراسات التقيية)

اشغال البياء).
زنقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 22222 ( 12)وآد3) احلد شوقي رقم)

وآد3))املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

((: ( الجليل) عبد  بلكوس  السيد 

122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الجليل)) عبد  بلكوس  السيد 

عيوانه)ا()شارع محلد الدرفوفي رقم)

291  22222)وآد3))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الجليل)) عبد  بلكوس  السيد 

عيوانه)ا()شارع محلد الدرفوفي رقم)

291  22222)وآد3))املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

22) آيبر) بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2221)تحت رقم)4147.

797I

FICOB((مكتب املحاسبة

MJW CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة ا6لان, شقة 4، شارع موالي 

ا ريس االول, املسير3 1, تلار3 ، 

12222، تلار3 املغرب

MJW CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي املتجر رقم 

1, العلار3 رقم 2, تجزئة أمل. عين 

عتيق. تلار3 - 12222 تلار3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

135273

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MJW (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.CAR
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كراء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
السيارات.

عيوان املقر االآتلاعي):)املتجر رقم)
عين) تجزئة أمل.) (,2 العلار3 رقم) (,1

عتيق.)تلار3)-)12222)تلار3 املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد معا  آرا6ف):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
522)حصة) ( (: السيد3 وفاء)هللي)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() آرا6ف  معا   السيد 
 12222  5 فيال) سجللاسة  تجزئة 

تلار3 املغرب.
السيد3 وفاء)هللي عيوانه)ا()رقم)
22)علار3)2-5)تجزئة هبة عين عتيق)

12222)تلار3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() آرا6ف  معا   السيد 
 12222  5 فيال) سجللاسة  تجزئة 

تلار3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بتلار3) االبتدائية 

2222)تحت رقم)2259.
798I

FICOB((مكتب املحاسبة

ARTIFILO COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة
اقامة ا6لان, شقة 4، شارع موالي 
ا ريس االول, املسير3 1, تلار3 ، 

10000، تلار3 املغرب
ARTIFILO COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 54 زنقة 

تانسيفت, الشقة 1, اكدال الرباط - 
10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

157087

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 أبريل) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ARTIFILO COMPANY

تجار3) (- (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

امليتوآات التقليد6ة)

-)األثاث و التصليم.
زنقة) (54 (: عيوان املقر االآتلاعي)

1,)اكدال الرباط)-) تانسيفت,)الشقة)

12222)الرباط املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

422)حصة) ( (: السيد فليو 6اسين)

بقيلة)122) رهم للحصة).

حصة) (322 ( (: السيد فليو علا )

بقيلة)122) رهم للحصة).

حصة) (322 ( (: السيد فليو جالد)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() 6اسين  فليو  السيد 
امزورن) 158اقامة  شيكيط) شارع 

الزهور)2  32222)فاس املغرب.

السيد فليو علا  عيوانه)ا()شارع)

شيكيط)158اقامة امزورن الزهور)2  

32222)فاس املغرب.

السيد فليو جالد عيوانه)ا()شارع)

شيكيط)158اقامة امزورن الزهور)2  

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

6اسليية عيوانه)ا() فليو  السيد3 
امزورن) 158اقامة  شيكيط) شارع 

الزهور)2  32222)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)142.

799I

Consultation(internationale((6870  

TIBHIRT NOADEL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

  Consultation(internationale

2872
شارع محلد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 12 رقم 355 ، 22122، الدار 

البيضاء املغرب

TIBHIRT NOADEL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي     75شارع 

11 6يا6ر الطابق االول الشقة رقم 

129 - 22122 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.442243

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 19)غشت) املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسلالها) ( (TIBHIRT NOADEL

مقرها) وعيوان  12.222) رهم 

اإلآتلاعي)))))75شارع)11)6يا6ر الطابق)

االول الشقة رقم)129 - 22122)الدار)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

تحقيق الهدف االآتلاعي.

و حد  مقر التصفية ب)75)شارع)

رقم) الشقة  االول  الطابق  6يا6ر  (11

129 - 22122)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الرمش  ( املهدي) السيد)3()

 28822 117)شارع مونيكا) عيوانه)ا()

()3( كلصفي) املغرب  املحلد6ة 

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822521.

822I

Consultation(internationale((6870  

 STE IMMOBILIERE 6
CHAWAL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
حل شركة

  Consultation(internationale
2872

شارع محلد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 12 رقم 355 ، 22122، الدار 

البيضاء املغرب
 STE(IMMOBILIERE 6 CHAWAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 75شارع 
11 6يا6ر الطابق االول الشقة رقم 
129 - 22122 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.442745
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 19)غشت) املؤرخ في)
 STE(3 شركة ذات املسؤولية املحدو
مبلغ) ( (IMMOBILIERE 2 CHAWAL
وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)
6يا6ر) (11 75شارع) مقرها اإلآتلاعي)
 -  129 رقم) الشقة  االول  الطابق 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22122

ل):)عدم تحقيق الهدف االآتلاعي.
و حد  مقر التصفية ب)75)شارع)
رقم) الشقة  االول  الطابق  6يا6ر  (11
129 - 22122)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) الرمش  ( املهدي) السيد)3()
 28822 117)شارع مونيكا) عيوانه)ا()
()3( كلصفي) املغرب  املحلد6ة 

للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822325.

821I

3FC

السالم بيلدنك
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

3FC

 OPERATION(AMAL 2 IMM

 C(APPT 06 RTE(ESSAOUIRA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

السالم بيلدنك شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

األول تجزئة النسيم رقم 22 

املحاميد مراكش مراكش 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

79121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2217 6يا6ر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)السالم)

بيلدنك.

:)مقاول في) غرض الشركة بإ6جاز)

أشغال البياء)–)ميعش عقاري.

الطابق) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

األول تجزئة النسيم رقم)22)املحاميد)

مراكش) (42222 مراكش) مراكش 

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)املغرب سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

شواف) بن  السالم  عبد  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
شواف) بن  السالم  عبد  السيد 
تجزئة) األول  الطابق  عيوانه)ا()
مراكش) املحاميد  (22 رقم) النسيم 

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
شواف) بن  السالم  عبد  السيد 
تجزئة) األول  الطابق  عيوانه)ا()
مراكش) املحاميد  (22 رقم) النسيم 

42222)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (32 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2217)تحت رقم)85448  .
822I

BLUE DIAMAND CAR WASH

 BLUE DIAMAND CAR
WASH

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

BLUE DIAMAND CAR WASH
زاوية زنقة العراق ولبيان، إقامة 

طاراآونا، الطابق األر�سي ، 
90000، طيجة املغرب

 BLUE DIAMAND CAR WASH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : زاوية 

زنقة العراق ولبيان، إقامة 
طاراآونا، الطابق األر�سي - 90000 

طيجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.82857

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)25)أكتوبر)2221)تقرر حل)
 BLUE DIAMAND CAR WASH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
رأسلالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعيوان  12.222) رهم 

اإلآتلاعي زاوية زنقة العراق ولبيان،)
(- األر�سي) الطابق  طاراآونا،) إقامة 
92222)طيجة املغرب نتيجة لتصفية)

و 6ة قبل اموان.
و عين:

و) اهراوي  ( علر) السيد)3()
 92222 عيوانه)ا()حي امليظر الجليل)

طيجة املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
زاوية) وفي  (2221 21) آيبر) بتاريخ)
زنقة العراق ولبيان،)إقامة طاراآونا،)
طيجة) (92222 (- األر�سي) الطابق 

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
29) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)249352.
823I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 SOCIETE DE GESTION
 ET DE COORDINATION

GESTCO
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

22 شارع سيدي عبد الرحلان 
الشقة 1 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE DE GESTION ET DE
 COORDINATION GESTCO
»شركة ذات املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: زاوية 
زنقة رابعة العدوية وزنقة بشير 

االبراهيمي - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.135445

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)32)نونبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بتقد6لات عينية) ما6لي:)قام الشركاء)
و ذلك) ملثلة في سيدات رأس املال،)
قدم السيد جياطي حسيني) كالتالي:)
6لتلكها) التي  األسهم  آليع  رشيد 
التسيير) شركة  املسلا3  الشركة  في 

في) تتلثل  التي  و  والتيظيم آيستكو 

رفاعي) شركة  لصالح  حصة  (322

هولد6يڭ أنڤيستسلون.)قدم السيد)

التي) األسهم  آليع  عالل  العلج 

شركة) املسلا3  الشركة  في  6لتلكها 

التي) و  آيستكو  والتيظيم  التسيير 

حصة لصالح شركة) (222 تتلثل في)

السيد) قدم  غياليزاسيون.) أفريك 

العلج محلد الزين آليع األسهم التي)

شركة) املسلا3  الشركة  في  6لتلكها 

التي) و  آيستكو  والتيظيم  التسيير 

حصة لصالح شركة) (122 تتلثل في)

قدمت السيد3) أفريك غياليزاسيون.)

التي) األسهم  آليع  حيا3  العلج 

شركة) املسلا3  الشركة  في  تلتلكها 

التي) و  آيستكو  والتيظيم  التسيير 

حصة لصالح شركة) (222 تتلثل في)

قدمت السيد3) أفريك غياليزاسيون.)

التي) األسهم  آليع  سهام  العلج 

شركة) املسلا3  الشركة  في  تلتلكها 

التي) و  آيستكو  والتيظيم  التسيير 

حصة لصالح شركة) (222 تتلثل في)

أفريك غياليزاسيون.

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

صيغة) إعا 3  العام،) الجلع  قرر 

ذات) ( للشركة) األسا�سي  اليظام 

املسؤولية املحدو 3))و املصا قة على)

تم) الذي  الجد6د،) األسا�سي  اليظام 

عرضه من طرف املسير6ن.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

الذي 6يص على) (:7 و) (2 بيد رقم)

بياءا على ماسبق،)قرر الجلع) ما6لي:)

من) (7 و) (2 الفصلين) تغيير  العام 

القانون األسا�سي.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827735.

824I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 RIFAI HOLDING
INVESTISSEMENT - RHI

إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

22 شارع سيدي عبد الرحلان 
الشقة 1 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 RIFAI HOLDING

INVESTISSEMENT - RHI »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3 ذات 

الشريك الوحيد»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 127 

بيس شارع الحسن الثاني الطابق 
11 شقة رقم 115 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.125495

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)24) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
املال) رأس  ( أن) العام  الجلع  قرر 
)سيرتفع)) ) رهم) (12.222.222 الحالي)
6صل) لكي  ) رهم  (332.422 بلبلغ)
12.332.422) رهم وذلك بخلق) إلى)
 122 مقابل) حصة  (3.324 وإصدار)
تكتب نقدا)  رهم للحصة الواحد3،)
ويسرح بأكللها عيد االكتتاب.)وعا6ن)
الجلع العام الرفع النهائي لرأس املال)
جياطي) السيد  الشريك:) باكتتاب 
حسيني رشيد بقيلة)))))3.324)حصة.)
الرأسلال) بتحرير  الشريك  وقام 
332.422) رهم) بقيلة) املكتتب،)
عن طريق تقد6لات عينية ملثلة في)

سيدات رأس املال.
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
صيغة) إعا 3  العام،) الجلع  قرر 
ذات) ( للشركة) األسا�سي  اليظام 
املسؤولية املحدو 3))و املصا قة على)
تم) الذي  الجد6د،) األسا�سي  اليظام 

عرضه من طرف املسير.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

الذي 6يص على) (:7 و) (2 بيد رقم)
بياءا على ماسبق،)قرر الجلع) ما6لي:)
من) (7 و) (2 الفصلين) تغيير  العام 

القانون األسا�سي.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827732.

825I

CAF MAROC

4Digital
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
4Digital شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة وا  
زيز الرقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 12 - 92222 طيجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.4Digital
التحول) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
واستراتيجية) التسويق  (- الرقمي)

التواصل.
زنقة وا ) (: عيوان املقر االآتلاعي)
اقامة كاسطيا الطابق) (22 زيز الرقم)
طيجة) (92222  -  12 رقم) الثاني 

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 252.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.252 ( (: السيد سفيان الحطري)
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

 1.252 ( (: الحسيني) علر  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيان الحطري عيوانه)ا()
وا  بحرا6ن) (22 رقم) (2 اقامة رال ط)

طيجة)92222)طيجة املغرب.
عيوانه)ا() الحسيني  علر  السيد 
 49 1)زنقة الشهيد العتاوي) البرانص)
 92222 طيجة) (32 الرقم) (7 طابق)

طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان الحطري عيوانه)ا()
وا  بحرا6ن) (22 رقم) (2 اقامة رال ط)

طيجة)92222)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249895.
822I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

LORDSCORP HOLDING
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

22 شارع سيدي عبد الرحلان 
الشقة 1 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
LORDSCORP HOLDING »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3 ذات 
الشريك الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 94 
زنقة 1 امليتزه سيدي عبد الرحلان 

عين الذئاب - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.321247
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 28) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

قرر الشريك الوحيد تغيير تاريخ انتهاء)

أصبح) حيث  االآتلاعية،) السية 

 31 عوض) 31) آيبر  بتاريخ) 6نتهي 

مارس من كل سية.))

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 

إعا 3) الوحيد،) الشريك  قرر  ما6لي:)

صيغة اليظام األسا�سي للشركة))ذات)

فريد)) بشريك  املحدو 3  املسؤولية 

األسا�سي) اليظام  على  املصا قة  و 

الذي تم عرضه من طرف) الجد6د،)

املسير

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:29 رقم) بيد 

تغيير) الوحيد  الشريك  قرر  ما6لي:)

األسا�سي) القانون  من  (29 الفصل)

»تبتدئ السية) ( الذي أصبح كالتالي:)

االآتلاعية بتاريخ فاتح 6يا6ر وتنتهي)

بتاريخ)31) آيبر.»

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827737.

827I

MEH EXPERTISE

PS POOL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال جريبكة ، 25223، جريبكة 

املغرب

PS POOL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 94 حي 

األمل  - 25222 جريبكة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5233

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
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)3()محلد سداوي) تفويت السيد)
أصل) من  اآتلاعية  حصة  (522
()3( السيد) ( لفائد3) حصة  (1.222
27) آيبر) بتاريخ) العالمي  ( 6وسف)

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2222)تحت رقم)14.

828I

MEH EXPERTISE

PS POOL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل الشكل القانوني للشركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال جريبكة ، 25223، جريبكة 

املغرب
PS POOL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
و عيوان مقرها االآتلاعي 94 حي 

األمل - 25222 جريبكة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5233

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)27) آيبر)2221)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو 3»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2222)تحت رقم)14.

829I

هاي ماركت

هاي ماركت
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

هاي ماركت
128 شارع العرعار الطابق 2 املكتب 

2 ، 22222، الدار البيضاء املغرب
هاي ماركت شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 128 شارع 
العرعار الطابق 2 املكتب 2 الدار 
البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522721
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
هاي) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ماركت.
البيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
للليتجات) والجللة  بالتجزئة 

واملعدات املنزلية.
 128 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 2 املكتب) (2 الطابق) العرعار  شارع 
22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
القا ري) ميير  موالي  السيد 
سيدي) شارع  عيوانه)ا() بو شيش 

فاتح رقم)8 12222)الرباط املغرب.
عيوانه)ا() لخلوفي  املهدي  السيد 
بكا ر كومرسيال رقم)59)شارع الكور)
سان) (95212 سان غراسيان فرنسا)

غراسيان فرنسا.
بقطاع) السيد علي زكي عيوانه)ا()
 8 ب الشقة رقم) اقامة السفراء) (13

حي الرياض)12222)الرباط املغرب.
كلين)) املهدي  موالي  السيد 
القا رية) بالزاوية  القاطن  عيوانه)ا()
بركان) (23322 بلذاغ) البو شيشية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() ابكان  طارق  السيد 

  34 رقم) (3 زنقة) بوشعيب  شارع 

22222)الدار البيضاء)املغرب

عيوانه)ا() الشرفي  محلد  السيد 

38)زنقة فرانش كونتي الدار البيضاء)

22222)الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2221)تحت رقم)-.

812I

FIDUCIAIRE BRICHA

 PHARMACIE LES TROIS

SOURCES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE BRICHA

 AVENUE FAR MAKATIB AL

 2EME RUE ASSILA 3 MADINA

 FES ،30000 ، 24 ETAGE N

MAROC

 PHARMACIE LES TROIS

SOURCES  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  61 تجزئة 

اللبار طريق ا6لوزار فاس  - 30050 

فاس  املغرب .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36411

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) (2221 نونبر) (11 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 12.222« من) أي  »92.222) رهم»)

عن) »122.222) رهم») إلى)  رهم»)

إ ماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

13) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)5222.

811I

MEH EXPERTISE

PS POOL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال جريبكة ، 25223، جريبكة 

املغرب

PS POOL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 94 حي 

األمل - 25222 جريبكة املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5233

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تم تعيين) 27) آيبر) املؤرخ في)

السيد)3() للشركة  آد6د  مسير 

العالمي 6وسف كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2222)تحت رقم)14.

812I

CABINET FIDUCIAIRE EL ASWAD

شركة بالطاكسون
إعالن متعد  القرارات

 CABINET FIDUCIAIRE EL

ASWAD

 RUE(SOROLLA(N°2  -B.P 1061 ،

90000، TANGER(MAROC

شركة بالطاكسون »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: طريق 

تطوان- امليطقة الصياعية، ملر 2، 

تجزئة 74  - - طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3125

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

2221)تم اتخاذ) 22) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:

)-)تخفيض رأسلال الشركة بلبلغ)

قدره))2.217.222 رهم))إلعا ته))من)

42.222.222) رهم))إلى))37.382.422 

 رهم و هدا من أآل امتصاص آزئي)

للخسائر الظاهر3 في امليزانية الشركة.))

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
امليخفض) الشركة  رأسلال  -رفع 

بلوآب القرار األول من)37.382.422 

42.222.222) رهم عن) ( إلى) (  رهم)

طريق إصدار))22.172)حصة آد6د3))

122) رهم) ( الواحد3) الحصة  قيلة 

تكتتب و تحرر بكاملها عيد االكتتاب)

ثابتة ومستحقة) باملقاصة مع  6ون 

على الشركة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

مساهلات

بيد رقم)7:)الذي 6يص على ما6لي:)

حصة رأس املال

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)178.

813I

SOCOJUFI SARL

BESOSCAR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 12

 LOUBILA(BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA(MAROC

BESOSCAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 2 مشروع 

أم الربيع GH1 رقم C11 حي االلفة - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BESOSCAR
كراء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عيوان املقر االآتلاعي):)2)مشروع)
أم الربيع)GH1)رقم)C11)حي االلفة)-)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: مروان) محلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() مروان  محلد  السيد 
األلفة) (19 رقم) (55 زنقة) (2 الوفاق)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() مروان  محلد  السيد 
األلفة) (19 رقم) (55 زنقة) (2 الوفاق)

22222)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)-.
814I

فيصل الخطيب و شركاوه

SVITZER TANGER MED
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�سي للشركة

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 
إ6ريس الطابق األر�سي محج محلد 
السا س ، 92222، طيجة املغرب

SVITZER TANGER MED »شركة 

املساهلة»

وعيوان مقرها االآتلاعي: ميياء 

طيجة املتوسط 2، امليطقة الحر3 

قصر املجاز وا  الرمل  - - طيجة 

املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.249772

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)32)6ونيو)2221

األسا�سي) اليظام  مالءمة  تقرر 

القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

اليظام) من  (12.1 الفصل) تغيير 

بالحد) املتعلق  للشركة  األسا�سي 

األ نى لالآتلاعات السيوية االآبارية)

ملجلس األ ار3

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)225.

815I

مولدافيت

اكدال فاكتوري
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

إنشاء)فرع تابع للشركة

مولدافيت

 RUE(ENCASTREMENT, RC,29

 BOURGOGNE - CASABLANCA،

20053، CASABLANCA(MAROC

اكدال فاكتوري شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 15 زنقة 

تامعروفت بوركون الدارالبيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.494383

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)22)أكتوبر)2221)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسلية)-)و)

الكائن بالعيوان حي بوركون زنقة ابن)

حلقه)4)الدارالبيضاء)-)22222)الدار)

طرف) من  املسير  و  املغرب  البيضاء)

السيد)3()آ6ت العباس مصطفى).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2221)تحت رقم)2222222.

812I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

STE HORIZON POINT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE JURITAX CONSULTING

SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE(QUARTIER

 INDUSTRIEL(SIDI(GHANEM ،

40110، MARRAKECH(MAROC

STE HORIZON POINT شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي :  231 

القصبة املسير3 3 - 42142 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.77279

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) (2221 نونبر) (11 املؤرخ في)

شركة) (STE HORIZON POINT

ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)

 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي))231 

- 42142)مراكش)  3 القصبة املسير3)

على) القدر3  لعدم  نتيجة  املغرب 

تحقيق الهدف الذي من أآله أنشات)

الشركة

و عين:

با6د 3 و) ( ( عبد الجبار) السيد)3()

الشطر) زهورتاركة  تجزئة  عيوانه)ا()

مراكش) (42132 ( تاركة) (14 اوه رقم)

املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 231 ( وفي) (2221 نونبر) (11 بتاريخ)

- 42142)مراكش)  3 القصبة املسير3)

املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131222.

817I

CABINET FICOR

B & A
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الياس 

بوسجور ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

B & A شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 3 تجزئة 
البيضاء بوركون - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22324

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) (2221 ماي) (19 في) املؤرخ 
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (B( &( A ذات الشريك الوحيد)
وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)
البيضاء) تجزئة  (3 اإلآتلاعي) مقرها 
البيضاء) الدار  (22222 (- بوركون)
املغرب نتيجة ل):)غياب املوار  املالية)

وحد3 امليافسة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
رقم) البيضاء) احلد الشر�سي تجزئة 
البيضاء) الدار  (22222 (- بوركون) (3

املغرب.)
و عين:

و) الكريمي  ( اسلاء) ( السيد)3()
املحاسن) ابو  ( زنقة) (28 عيوانه)ا()
الدار) (22222 ( املعاريف) الروياني 
البيضاء)املغرب كلصفي))3()للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6ونيو)2221)تحت رقم)782922.

818I

جبر3))الشرق

 SAGTEL COMPANY
MORROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
قفل التصفية

جبر3  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املد6ية شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املد6ية 

شقة رقم 3 بركان، 299، بركان 

املغرب

 SAGTEL COMPANY

MORROCCO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 28 طريق 

وآد3 حي الدجلة بركان - 23322 

بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2215

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2221 أكتوبر) (24 في) املؤرخ 

 SAGTEL COMPANY حل)

ذات) شركة  (MORROCCO

رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

حي) وآد3  طريق  (28 اإلآتلاعي)

الدجلة بركان)-)23322)بركان املغرب)

على) الشركة  توفر  للعدم  نتيجة 

االمكانيات املالية الكلال النشاط.

و عين:

السيد)3()زوهير))طيبي و عيوانه)ا()

بركان) الليلون  حي  بروكسال  شارع 

()3( كلصفي) املغرب  بركان  (23322

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)21) آيبر)2221)وفي)28)طريق)

 23322 (- بركان) الدجلة  حي  وآد3 

بركان املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)44/2022.
819I

FIDUCIAIRE OTHMANE

BXL INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
BXL INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 134 
 BOULEVARD(MLY(YOUSSEF -

.14000 KENITRA(MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32223

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2211 شتيبر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»422.222) رهم»)أي من)»122.222 
عن) »522.222) رهم») إلى)  رهم»)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالقييطر3))بتاريخ)12)6ونيو)

2212)تحت رقم)45223.
822I

إئتلانيات ميار العرائش

STE Eubia Tanger -  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

إئتلانيات ميار العرائش
شارع ابن جلدون، رقم 25 ، 9222، 

العرائش املغرب
STE(Eubia(Tanger -  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الشقة 
بالطابق 2 رقم الشقة 7 الكائية 

يشارع محلد السا س اقامة العلياء 

C 22 طيجة - 9322 طيجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 123257
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 شتيبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Eubia(Tanger(-((SARL
تاسيس) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الشركة.
الشقة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الكائية) (7 الشقة) رقم  (2 بالطابق)
يشارع محلد السا س اقامة العلياء)

C 22)طيجة)-)9322)طيجة))املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية))سية).
 12.222 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
 72 ( (: ( الدبدوبي) رشيد  السيد 

حصة بقيلة)7.222) رهم للحصة).
السيد عبد اللطيف بوستة):))32 

حصة بقيلة)3.222) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدبدوبي)) رشيد  السيد 
 LINIENSTR. 78-42227 عيوانه)ا()
 DUSSELDORF ALLEMAGNE
 12222 ALLEMAGNE

.ALLEMAGNE
بوستة) اللطيف  عبد  السيد 
الضياء) قطاع  مسيانة  عيوانه)ا()
 18 رقم) (4 17)ط) اقامة يسرى بلوك)

طيجة)9322)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السليلاني) املنزلي  امل  السيد3 
عيوانه)ا()شارع الحسن الثاني اقامة)
تلار3) (14 شقة) ب  علار3  (2 الهام)

12222)الرباط املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
شتيبر) (23 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)11392.
821I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

ELITEBAT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC
ELITEBAT شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم س 3 
س14 تجزئة العيبر3 العليا فاس - 

32222  فاس املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49149

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)32)6ونيو)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
العيبر3) تجزئة  س14) (3 س) »رقم 
32222))فاس املغرب») العليا فاس)-)
الربيع زنقة رقم) شارع  (21 »رقم) إلى)
الشقف فاس فاس) طريق عين  (22

32222)فاس))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
28) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)8587/021.
822I

FoodExpress

FoodExpress
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FoodExpress
57 شارع الدرفوفي علار3 الدوحي 

الطابق رقم 1 الباب رقم 2 ، 
22222، وآد3 املغرب

FoodExpress شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 57 شارع 

الدرفوفي علار3 الدوحي الطابق 
رقم 1 الباب رقم 2 - 22222 وآد3 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38223

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FoodExpress

تطوير) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البيع عبر) وتسيير ميصة تكيولوآية,)

االنترنيت والتفاوض.

57)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)

الدرفوفي علار3 الدوحي الطابق رقم)1 

الباب رقم)2 - 22222)وآد3 املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 722 ( (: السيد عبدالحليد بللير)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد عصام  روي):))322)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدالحليد بللير عيوانه)ا()
 5 أ) زنقة  بلقاسم,) علي  موالي   رب 

22222)وآد3 املغرب.

عيوانه)ا() عصام  روي  السيد 

ظهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب17 
رقم)51)الزاري)22222)وآد3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالحليد بللير عيوانه)ا()
 5 أ) زنقة  بلقاسم,) علي  موالي   رب 

22222)وآد3 املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)127.
823I

FLASH ECONOMIE

LA PERLE DE ANOUAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

LA PERLE DE ANOUAL
شركة ذات مسؤولية محدو 3

مقرها االآتلاعي 39 شارع اللة 
الياقوت الشقة   الطابق 5 الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

392349
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
قرر) ( (2221 12) آيبر) املؤرخ بتاريخ)

حاملي الحصص االآتلاعية
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  4.222.222) رهم 
23.122.222) رهم إلى)27.122.222 

 رهم-
تجد6د اليظام األسا�سي-

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828292
824I

lacmcompta&consulting

GL SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lacmcompta&consulting
 bd(med(v 7eme(etage(bur 228
 200 casablanca(CASA، 20500،

CASABLANCA maroc
GL SOLUTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 228 شارع 
محلد الخامس الطابق 7 رقم 222 
الدار البيضاء 22452 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528353
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 GL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOLUTIONS
استيرا ) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
املعدات) وصيانة  بالجللة  وبيع 
والبياء) باملياولة  املتعلقة  وامللحقات 
من) وغيرها  والصلامات  والضخ 

املعدات الصياعية والزراعية)
 228 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
7)رقم) شارع محلد الخامس الطابق)
الدار) (22452 البيضاء) الدار  (222

البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بركة) حسياء) السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() بركة  حسياء) السيد3 
 12 شقة) (13 علار3) البدر  تجزئة 
 22222 ( مليل) تيط  حجاج  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() بركة  حسياء) السيد3 
 12 شقة) (13 علار3) البدر  تجزئة 
 22222 ( مليل) تيط  حجاج  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)-.

825I
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FLASH ECONOMIE

OCA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 MCA CONSULTING

5,شارع عبد اللطيف بن قدور -الدار 

البيضاء  

OCA CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 3

رأسلالها:12.222  رهم

مقرها االآتلاعي:44 شارع الجيش 

امللكي-الدار البيضاء

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

املؤرخ) اال ار3  قرار  بلقت�سى 

بتاريخ)28)نونبر)2221)قرر:

للشركة) االآتلاعي  املقر  تحويل 

شارع الجيش) (44 من الدار البيضاء)

12)زنقة أبو) امللكي إلى الدار البيضاء)

محاسن الرواني الطابق)2

اليظام) من  (4 الفصل) تعد6ل 

األسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827992

822I

FLASH ECONOMIE

STE AOMHD
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STE AOMHD شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

ال�سي التهامي رقم 2 سيدي واصل - 

22122   اسفي  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 28) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AOMHD

-)استيرا ) (: غرض الشركة بإ6جاز)

و تصد6ر

الدولية) الوطيية  البضائع  نقل  (-

للحسابات الخاصة وألطراف ثالثة

-)أعلال أو إنشاءات متيوعة.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

(- 2)سيدي واصل) ال�سي التهامي رقم)

22122)))اسفي))املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد احلد زكي بيحيد3)):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بيحيد3)) زكي  احلد  السيد 

حي) (22 الزنقة) (17 الرقم) عيوانه)ا()

السعا 3))22122)))اسفي))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بيحيد3)) زكي  احلد  السيد 

حي) (22 الزنقة) (17 الرقم) عيوانه)ا()

السعا 3)22122)))اسفي))املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

17) آيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2221)تحت رقم)12359.

827I

FLASH ECONOMIE

MRC TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MRC TELECOM شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 3  زنقة  

أ6ت اورير شارع موالي 6وسف - 

22222 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 نونبر) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MRC (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.TELECOM

تاآر) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

جدمة الهاتف أو غيرها.

زنقة)) ( (3 (: عيوان املقر االآتلاعي)

(- 6وسف) موالي  شارع  اورير  أ6ت 

22222)الدار البيضاء))املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد نور الد6ن صبري))):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نور الد6ن صبري)))عيوانه)ا()
رياض األلفة م س)12)مدجل)3)شقة)
البيضاء)) الدار  (22222 ( األلفة) (28

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
صبري))) الد6ن  نور  السيد 
 12 س) م  األلفة  رياض  عيوانه)ا()
 22222 ( األلفة) (28 شقة) (3 مدجل)

الدار البيضاء))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2222)تحت رقم)754219.

828I

MON COMPTABLE SARL

ZCHAOUKI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

ZCHAOUKI TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 57 شارع 

الدرفوفي علار3 الدوحي الطابق 
االول شقة 2 - 22222 وآد3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ZCHAOUKI TRAVAUX
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اشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
البياء)واالشغال املختلفة.

57)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
الدرفوفي علار3 الدوحي الطابق االول)

شقة)2 - 22222)وآد3 املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد زهير شوقي):))1.222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عيوانه)ا() زهير  شوقي  السيد 
السالم عوينت السراق تجزئة العلج)
وآد3) (22222  129 رقم) س  بلوك 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عيوانه)ا() زهير  شوقي  السيد 
السالم عوينت السراق تجزئة العلج)
وآد3) (22222  129 رقم) س  بلوك 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)147.

829I

MON COMPTABLE SARL

 SEVEN BUSINESS
ACADEMY PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
قفل التصفية

MON COMPTABLE SARL
 EME 2 36RUE(DE(BERKANE

 ،60000 ، OUJDA 6 ETAGE APPT
OUJDA MAROC

 SEVEN BUSINESS ACADEMY
PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : 24شارع 
6وسف بن تاشفين علار3 علر بن 

عبد العزيزالطابق االول مكتب 108 
- 60000 وآد3 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.33881

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (24 املؤرخ في)
 SEVEN BUSINESS ACADEMY
املسؤولية) ذات  شركة  (PRIVEE
 122.222 رأسلالها) مبلغ  املحدو 3 
اإلآتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
علار3) تاشفين  بن  6وسف  24شارع 
االول) العزيزالطابق  عبد  بن  علر 
وآد3 املغرب) (22222  -  128 مكتب)
نتيجة ال6قاف النشاط وحل الشركة)

والتشطيب على السجل التجاري.
و عين:

زاوي و عيوانه)ا() ( زكية) السيد)3()
 4 رقم) آيان  زنقة  املستقبل  حي 
()3( املغرب كلصفي) وآد3  (22222|

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
24شارع) وفي) (2222 6يا6ر) (24 بتاريخ)
بن) علر  علار3  تاشفين  بن  6وسف 
 128 عبد العزيزالطابق االول مكتب)

- 22222)وآد3 املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بوآد3) التجارية 

2222)تحت رقم)138.

832I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE  RASTM  MULTI-
SERVICES  SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD
 EME(ETAGE  AV 2  14 N

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI
 ،31000 ، MASSOUDA SEFROU

SEFROU Maroc
  STE  RASTM  MULTI-SERVICES
SARL  AU  شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 133 
تجزئة موالي اسلاعيل طريق بوملان 

صفرو  - 31000 صفرو املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) (2221 12) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

  STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

  RASTM  MULTI-SERVICES  SARL

. AU

اشغال) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

وسيط) تاآر  (. البياء) او  مختلفة 

وتسيير مقاولة.

عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)133 

تجزئة موالي اسلاعيل طريق بوملان)

صفرو))-)31222)صفرو املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيز تو ي)):))1.222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز تو ي))عيوانه)ا()رقم)

برشيد)) عبد هللا  بن  زنقة عالل  (42

22122)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز تو ي))عيوانه)ا()رقم)

برشيد)) عبد هللا  بن  زنقة عالل  (42

22122)برشيد املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2222)تحت رقم)05/2022.

831I

FLASH ECONOMIE

NEXT LEVEL IT SERVICES 
*NLIS *

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 NEXT LEVEL IT SERVICES «
« * *NLIS

شركـة محدو 3 املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد رأسلالها  

.0010000 رهم
191 شارع الفوارات حي عا ل 
الطابق 3 الحي املحلدي الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري528241
الـتــأسـيـس

بالدار) عرفي  عقد  بلقت�سى 
03/01/2022تم) ( بتاريخ) ( البيضاء)
لشركة) األسا�سي  القانون  تحرير 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو 3 

الوحيد جاصيتها كالتالي):
التسلية:)

 NEXT LEVEL IT SERVICES  .
  &lt;NLIS(&gt;(SARL(AU

الهدف):)
جدمات) وتقد6م  اإلستشارات  (•

الكلبيوتر.)
•)مصلم كلبيوتر,))مبرمج محلل)).
مواقع) وتصاميم  ( •) راسة) (

األنترنيت).
•)التجار3 العامة.)

•)استيرا  وتصد6ر.
•)و بصفة عامة،)آليع العلليات)
التجارية,)الصياعية,)املالية,)العقارية)
و الغير عقارية املتعلقة بصفة مباشر3)
أو غير مباشر3 بالهدف االآتلاعي أو)

التي تساهم في إنلاء)الشركة.
شارع) (191 االآتلاعي) املقر 
الحي) (3 الطابق) عا ل  حي  الفوارات 

املحلدي الدار البيضاء.
املد3:)99)سية.

12.222 رهم مقسلة) الرأسلال:)
122) رهم) حصة من فئة) (122 إلى)
سد ت الحصص عن كاملها ووزعت)

على الشريك الوحيد):
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-)السيد 6اسر حليد الرحلن)122 

حصة محرر3).)

التسيير:)عهد به ملد3 غير محد 3 و)

بصالحيات مطلقة لسيد):)))))))))))))))))))))))))

الرحلن) حليد  6اسر  السيد  (-

املقيم بأملانيا.)

ٍالى31  6يا6ر) (1 من) السية املالية:)

 آيبر.

الألرباح):)%5)لالحتياط القانوني و)

الباقي إما 6وزع أو 6يقل أو 6وضع تحت)

االحتياط حسبلا 6قرره الجلع)

العام.))

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827889..

832I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

HOÇA TRUCK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 EME ETAGE RES 5 .2°N

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 ،YOUSSEF(BEN(TACHFINE88

TANGER MAROC ،900020

HOÇA TRUCK SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل 14 اقامة موالي 

اسلاعيل الطابق الثالث رقم 9  

طيجة 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111091

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222  آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HOÇA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TRUCK SARL AU
اليقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للبضائع.
شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
موالي) اقامة  (14 اسلاعيل) موالي 
  9 رقم) الثالث  الطابق  اسلاعيل 

طيجة)92222)طيجة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبدارهوني املرابط):))122 

حصة بقيلة)1.222) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املرابط) عبدارهوني  السيد 
شكير3) السكني  املجلع  عيوانه)ا()
 92222 طيجة) (222 رقم) (3 أ) علار3 

طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املرابط) عبدارهوني  السيد 
شكير3) السكني  املجلع  عيوانه)ا()
 92222 طيجة) (222 رقم) (3 أ) علار3 

طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
22) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)237432.
833I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

KHOSSA TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 EME ETAGE RES 5 .2°N
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 ،YOUSSEF(BEN(TACHFINE88

TANGER MAROC ،900020

 KHOSSA TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل 14 اقامة موالي 

اسلاعيل الطابق الثالث رقم 9 

طيجة 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111097

 18 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 فبرا6ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KHOSSA TRANS SARL AU

نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

موظفي الشركة بجليع أنواع وسائل)

اليقل.

شارع) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

موالي) اقامة  (14 اسلاعيل) موالي 

 9 رقم) الثالث  الطابق  اسلاعيل 

طيجة)92222)طيجة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد ارهوني املرابط):))122 

حصة بقيلة)1.222) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املرابط) ارهوني  عبد  السيد 

شكير3) السكني  املجلع  عيوانه)ا()
 92222 طيجة) (222 رقم) (3 أ) علار3 

طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املرابط) ارهوني  عبد  السيد 
شكير3) السكني  املجلع  عيوانه)ا()
 92222 طيجة) (222 رقم) (3 أ) علار3 

طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
22) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)237432.
834I

DN INFRA

DN INFRA
إعالن متعد  القرارات

DN INFRA
 1 ETAGE 4 APPT 13°N

 ، MEKNES  3 LAMSALLA
MEKNES MAROC ،50000

DN INFRA »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3»

 13°N :وعيوان مقرها االآتلاعي
  3 LAMSALLA 1 ETAGE 4 APPT
MEKNES - 50000 مكياس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52601
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)15)أكتوبر)2221)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
حصة مللوكة للسيد) (5222 تفويت)
آلال) السيد  الى  لهري  نورالد6ن 

املكاوي
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
نورالد6ن لهري من) ( استقالة السيد)

مهامه كلسير للشركة)
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
تسيير الشركة من طرف السيد آلال)

املكاوي و السيد ا ريس زروال
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
12:)الذي 6يص على) 4)و) بيد رقم)
من) (12 و) (4 البيد6ن) تعد6ل  ما6لي:)

القانون االسا�سي للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)92.
835I
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fiduhaouz

 SALUS MEDICUS

MAROKKO
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تعيين مسير آد6د للشركة

fiduhaouz

 Boulevard(Allal(El(Fassi,

 residence(Jawhara, appartement

Marrakech ,5 ، 40000، مراكش 

املغرب

  SALUS MEDICUS MAROKKO

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي سيدي 

6وسف بن تاشين اقامة عتلان بن 

الطا بق االول  الشقة رقم 5 مراكش 

- 40000  مراكش املغرب.

تعيين مسير آد6د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)15)أكتوبر)2221)تم تعيين)

مسير آد6د للشركة السيد)3()سالمي)

زكريا)ء))كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

29) آيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

2221)تحت رقم)14927.

832I

FLASH ECONOMIE

MODEST WEAR
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

« MODEST WEAR SARL AU «

الرأسلال :00. 000 00 1   رهم

مقرها االآتلاعي ب: 32 زنقة 117 

شارع وا  تانسيفت الولفة الدار 

البيضاء

العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 
االستثيائي بتاريخ21/12/2021)))قرر)

مساهم الشركة ما 6لي)):
قرر) (: للشركة) املسبق  الحل 

الشركة) تصفية  الشركة  مساهم 

بصفة أولية.

))))))تم القيام باإل6داع القانوني لدى)
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
بتاريخ)12/01/2022  بالدار البيضاء)

تحت رقم)828245
837I

IB PARTNERS

DISTAMED SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

20450، الدار البيضاء املغرب
DISTAMED SANTE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 28 زنقة 

النكيدوك حي املستشفيات  - 
20450 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DISTAMED SANTE
غرض الشركة بإ6جاز):)بيع و شراء)

االليات الطبية.
زنقة) (28 (: عيوان املقر االآتلاعي)
النكيدوك حي املستشفيات))-)22452 

الدار البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 722 ( (: السيد عبد القا ر القيبي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 322 ( (: السيد الحسن الشافعي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

القيبي) القا ر  عبد  السيد 
الساحل)) زبيرات  عيوانه)ا() وار 

22452)برشيد املغرب.
السيد الحسن الشافعي عيوانه)ا()
44)مكرر حي آد6د بنسو 3))22452 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القيبي) القا ر  عبد  السيد 
الساحل)) زبيرات  عيوانه)ا() وار 

22452)برشيد املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827713.
838I

CENTRE ANMAA 2 MHAMID 9 PRIVE SARL

 CENTRE ANAMAA 2
MHAMID 9 PRIVE SARL

إعالن متعد  القرارات

 9 MHAMID 2 CENTRE ANMAA
PRIVE SARL

رقم 195 تجزئة محاميد 9 اسكجور 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب

 MHAMID 2 CENTRE ANAMAA
PRIVE SARL 9 »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: رقم 195 
تجزئة محاميد 9 اسكجور مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.80213

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)23) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)-1:)الذي 6يص على ما6لي:)
 CENTER الى:) الشركة  اسم  تغيير 
 ANAMAA 2 MHAMID 9 PRIVE
 CENTER ZOHOUR(من(

ً
SARL)بدال

.ALHAYAT SARL
على) 6يص  الذي  (:2- رقم) قرار 
النشاط القد6م وانشاء) الغاء) ما6لي:)
نشاط آد6د والذي 6تظلن):-الدعم)
(/. املدر�سي) -التدريب  (/. املدر�سي)

-تيظيم االنشطة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) بيد 
 CENTRE هو:) الشركة  اسم  ما6لي:)
  ANAMAA 2 MHAMID 9 PRIVE

SARL
بيد رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
نشاط))الشركة هو:الدعم املدر�سي)/)

التدريب املدر�سي)/)تيظيم االنشطة
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131282.

839I

ficogedek(sarl(au

AXIOM GC
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 Hay EL ,8 Bis, Rue 30 °N

 ،50050 ، .Amane, MEKNES
meknes maroc

AXIOM GC شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي الكراج 
الكائن برقم 124 تجزئة اليخيل 4 

احداف - 50000 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AXIOM GC
مكتب) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الدراسات.
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التدريب والدراسات

االشغال العامة.

الكراج) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 4 اليخيل) تجزئة  (124 برقم) الكائن 

احداف)-)52222)ازرو املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الحيلر) سياء) السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() الحيلر  سياء) السيد3 

تجزئة بدر بني  رار)).)وآد3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() الحيلر  سياء) السيد3 

تجزئة بدر بني  رار)).)وآد3 املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2222)تحت رقم)23.

842I

CAB ASSISTANCE

ELN CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ELN CONSULTING SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

ابرهيم رو اني حي ال سييا اقامة 

بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 طيجة - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ELN (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING SARL
مرافقة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
االستشارات) وتقد6م  املستثلرين 

اال ارية).
ساحة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
اقامة) سييا  ال  حي  رو اني  ابرهيم 
بيتهوفن)2)الطابق)3)رقم)82)طيجة)-)

92222)طيجة املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 12.222 الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد3 نجالء)الحياني):)75)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
 25 (: السيد3 نور الهدى الحياني)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحياني عيوانه)ا() السيد3 نجالء)
زنقة الياظور اقامة برج االصيل ط)9 
رقم)82)طيجة)92222)طيجة املغرب.
الحياني) الهدى  نور  السيد3 
تجزىة) (29 العلار3) (1 رقم) عيوانه)ا()
الوحد3 فتح الخير حي وا ي الدهب)

تلار3)12222)تلار3 املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحياني) الهدى  نور  السيد3 
تجزىة) (29 العلار3) (1 رقم) عيوانه)ا()
الوحد3 فتح الخير حي وا ي الدهب)

تلار3)12222)تلار3 املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) بطيجة  التجارية 

2222)تحت رقم)249793.
841I

rochdi(conseil

ACHARIQA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

rochdi(conseil
تجزئة القوات املساعد3 رقم 143 
العيون ، 70000، العيون املغرب

ACHARIQA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي : حي 

الوحد3 01 زنقة عبد الفشل رقم 
06 العيون - 70000 العيون املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22083
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
2221)تقرر حل) 28) آيبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (ACHARIQA TRANS
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 
 122.222 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي حي)  رهم وعيوان مقرها 
رقم) الفشل  عبد  زنقة  (21 الوحد3)
العيون املغرب) (72222 (- العيون) (22

نتيجة لحصيلة سيوية سالبة.
و عين:

اميليد) ( املختار السالم) السيد)3()
العيون) (72222 العيون) و عيوانه)ا()

املغرب كلصفي))3()للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
حي) وفي  (2221 28) آيبر) بتاريخ)
الوحد3)21)زنقة عبد الفشل رقم)22 
)موالي عبد هللا)) العيون شارع االمير)
 72222 العيون) (25 رقم) (21 علار3)

العيون املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)83.
842I

CABINET CONIF SARL AU

ISLAN SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 ،28810 ، 244°LOT WAFFA N

MOHAMMEDIA MAROC
ISLAN SAKAN شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  رب 
مراكش شارع تا لة بلوك 9 رقم 94 

الطابق الثاني  املحلد6ة 28830 
املحلد6ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ISLAN(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SAKAN
بياء،) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

ميعش عقاري.
:) رب) االآتلاعي) املقر  عيوان 
 94 رقم) (9 مراكش شارع تا لة بلوك)
 28832 املحلد6ة) ( الثاني) الطابق 

املحلد6ة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد الحسين ظريف)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين ظريف عيوانه)ا()
 114 رقم) املركز  6خلف  بني  تجزئة 
املحلد6ة) 6خلف  بني  ب  ف  حرف 

28815)املحلد6ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين ظريف عيوانه)ا()
 114 رقم) املركز  6خلف  بني  تجزئة 
املحلد6ة) 6خلف  بني  ب  ف  حرف 

28815)املحلد6ة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية باملحلد6ة))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)42.

843I
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ائتلانية الثقة العيون

FIDUCIAIRE CONFIANCE LAAYOUNE 

LANAVAL
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
LANAVAL شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي النهضة  

زنقة 6وسف بن  تاشفين رقم 35 
شقة1  - 70002 املر�سى العيون. 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LANAVAL
بياء) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
أحواض بياء)السفن وإصالح القوارب)
الغال6ات) صياعة  اليجار3:) اعلال 
امليكانيكية:) األعلال  والبوليستر.)

الهيدروليكية)........
حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
النهضة))زنقة 6وسف بن))تاشفين رقم)
35)شقة1  - 72222)املر�سى العيون.)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد هشام سلاعني)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام سلاعني عيوانه)ا()

 22 اقامة التصاعد علار3 ب4)شقة)

حي الهدى))))82222)اكا 6ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام سلاعني عيوانه)ا()

 22 اقامة التصاعد علار3 ب4)شقة)

حي الهدى))))82222)اكا 6ر))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)85/2022.

844I

املتوسطية

روزاتين
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

املتوسطية

42 زنقة املسجد حي اليسر ، 

26100، برشيد املغرب

روزاتين شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 162 

النسيم متجر رقم 3 سفلي ليساسفة 

- 20232 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.153663

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) (2221 6ونيو) (12 املؤرخ في)

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

 12.222 رأسلالها) مبلغ  ( روزاتين)

 122  رهم وعيوان مقرها اإلآتلاعي)

النسيم متجر رقم)3)سفلي ليساسفة)

- 22232)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)وقف النشاط.

 122 ب) التصفية  مقر  حد   و 

النسيم متجر رقم)3)سفلي ليساسفة)

- 22232)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:
و) موساوي  ( ابتسام) ( السيد)3()
 82 فيال) ميضرونا  تجزئة  عيوانه)ا()
سيدي معروف))22232)الدارالبيضاء)

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2221)تحت رقم)792223.

845I

CORANORD

CORANORD
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CORANORD
تجزئة الهدى زنقة محلد بلفرج 

مجلوعة 2، علار3 رقم 90، الطابق 
3، الشقة رقم 15،سيدي مومن ، 

20100، الدارالبيضاء املغرب
CORANORD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الهدى زنقة محلد بلفرج مجلوعة 
2، علار3 رقم 90، الطابق 3، الشقة 

رقم 15،سيدي مومن - 2000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CORANORD
ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
مجلوعة) بلفرج  محلد  زنقة  الهدى 
2،)علار3 رقم)92،)الطابق)3،)الشقة)
 2222 (- مومن) 15،سيدي  رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: عربان) نورالد6ن  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد رشيد آو ي):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نورالد6ن عربان عيوانه)ا()
ط سيفام) (52 رقم) (32 االزهر علار3)
سيدي البرنو�سي)2222)الدارالبيضاء)

املغرب.
عيوانه)ا() آو ي  رشيد  السيد 
 2222 329)تيط مليل) حي االمل رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نورالد6ن عربان عيوانه)ا()
ط سيفام) (52 رقم) (32 االزهر علار3)
سيدي البرنو�سي)2222)الدارالبيضاء)

املغرب
عيوانه)ا() آو ي  رشيد  السيد 
 2222 329)تيط مليل) حي االمل رقم)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827598.

842I

MET STRONG

MET STRONG
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MET STRONG
صوكوما 2 سو ري 534 ، 40150، 

مراكش املغرب
 MET STRONG
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شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 3ـ3أ 
 El  3 الطابق الثاني علار3 إلهام
jadida 24000 الجد6د3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MET (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STRONG
غرض الشركة بإ6جاز):)اإلنشاءات)

املعدنية.
رقم) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 El   3 3ـ3أ الطابق الثاني علار3 إلهام)

jadida 24222)الجد6د3 املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد هشام الزهراوي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام الزهراوي عيوانه)ا()
  42152   534 سو ري) (2 صوكوما)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام الزهراوي عيوانه)ا()
   42152   534 سو ري) (2 صوكوما)

مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالجد6د3))بتاريخ)24)نونبر)

2221)تحت رقم)27113.

847I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE HADDOU BENAYAD

IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

قفل التصفية

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة آية 

الزيتون 1 بنسو 3 فاس ، 30000، 

فاس املغرب

 STE HADDOU BENAYAD

IMPORT EXPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي : تجزئة 

موالي ا ريس رقم 7 مرآة فاس - 

30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56825

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) (2221 نونبر) (24 في) املؤرخ 

 STE HADDOU BENAYAD حل)

ذات) شركة  (IMPORT EXPORT

رأسلالها) مبلغ  املحدو 3  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  122.222) رهم 

اإلآتلاعي تجزئة موالي ا ريس رقم)

7)مرآة فاس)-)32222)فاس املغرب)

باالضافة) الشركة  في  نتيجة ملشاكل 

الى االزمة و قلة التلويل.

و عين:

السيد)3()فاطلة الزهراء))فاضلي و)

عيوانه)ا()انا�سي)2)و)5)رقم)2)برنو�سي)

22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب كلصفي))3()للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2221 12) آيبر) بتاريخ)

(- فاس) مرآة  (7 رقم) ا ريس  موالي 

32222)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)155/022.

848I

Gloria(Business(Center

 PANORAMIQUE
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Gloria(Business(Center
 Bd(Zerktouni(Rés(les(Fleurs

  37 12émé(Etage, Appt
 ،20360 ،Casablanca 59

Casablanca(Maroc
 PANORAMIQUE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني، إقامة الزهور الطابق 

11 الرقم 32  - 20360 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 27) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PANORAMIQUE IMMOBILIER
الترويج) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

العقاري,)مطور عقارات.
59)شارع) عيوان املقر االآتلاعي):)
الزرقطوني،)إقامة الزهور الطابق)11 
البيضاء) الدار  (22322  -   32 الرقم)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: زهور) حرازم  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 حرازم زهور عيوانه)ا()حي)
ميظرونا زنقة)12)رقم)58)عين الشق)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() املهدي  السيد سوميد 
عين) (58 رقم) (12 زنقة) حي ميظرونا 

الشق)22222)الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)827252.
849I

إئتلانيات الدريوش

 Société BEST PRODUITS ET
SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
توسيع نشاط الشركة)

إئتلانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
 Société BEST PRODUITS ET
SERVICES SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
 1698°N وعيوان مقرها االآتلاعي

 LOTISSEMENT EL OUAFAE
1ERE(ETAGE  - 92000 العرائش 

املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5947

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)23)6يا6ر)2222)تلت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
 IMPORT-EXPORT-ACCUEIL
 ET BRANCARDAGE-SERVICES
FUNERAIRES-NEGOCIANT-

 ASSISTANCE ET TRANSPORT
..SANITAIRE

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)81.
852I
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ADVALORIS 

YASSER SALMAN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVALORIS
 3ETG IMM COLLABORATION 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 CASABLANCA ،22000 ، N
MAROC

YASSER SALMAN شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 الدار 
البيضاء املغرب 20120 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.498335

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 YASSER الوحيد) الشريك  ذات 
 122.222 )مبلغ رأسلالها) (SALMAN
 12 اإلآتلاعي)  رهم وعيوان مقرها 
 5 الشقة) (3 الطابق) الحرية  زنقة 
الدار) (22122 املغرب) الدار البيضاء)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)ضياع رأس)
الذي) بالشكل  معظله  أو  كله  املال 

التتلكن معه الشركة في االستلرار.
 12 ب) التصفية  مقر  حد   و 
 5 الشقة) (3 الطابق) الحرية  زنقة 
الدار) (22122 املغرب) الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ازكور  ( فيصل) السيد)3()
املجلوعة) الصدري  حي  عيوانه)ا()
البيضاء) الدار  (44 رقم) (58 زنقة) (5
املغرب) البيضاء) الدار  ( (22252

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828172.

851I

إئتلانيات الدريوش

Société LARA KOKHO
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد6د للشركة

إئتلانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 282، 92222، العرائش املغرب
Société LARA KOKHO  شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 
طيجة كم 5 - 92222 العرائش 

املغرب.
تعيين مسير آد6د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1983

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تعيين) (2222 6يا6ر) (25 املؤرخ في)
برابح)) مسير آد6د للشركة السيد)3()

6اسين كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)79.

852I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE MEDADIL TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE(RUE(ALGERIE(N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE MEDADIL TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي محل 
كائن بالطابق السفلي ببحي املسير3 
بني بوعياش الحسيلة - 32222 

الحسيلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3585
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 21) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MEDADIL TRANS SARL
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع على حساب الغير
التصد6ر و االستيرا .

محل) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
املسير3) ببحي  السفلي  بالطابق  كائن 
 32222 (- الحسيلة) بوعياش  بني 

الحسيلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: قضاوي) عا ل  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: الوهمي) ابتسام  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد عا ل قضاوي):)522)بقيلة)

122) رهم.
 522 (: الوهمي) ابتسام  السيد3 

بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() قضاوي  عا ل  السيد 
الخضراء) املسير3  زنقة  الثاني  الحي 
 32222 بوعياش) بني  (32 رقم)

الحسيلة املغرب.
السيد3 ابتسام الوهمي عيوانه)ا()
 32222 بوعياش) بني  الثاني  الحي 

الحسيلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() قضاوي  عا ل  السيد 
الخضراء) املسير3  زنقة  الثاني  الحي 
 32222 بوعياش) بني  (32 رقم)

الحسيلة املغرب
السيد3 ابتسام الوهمي عيوانه)ا()
 32222 بوعياش) بني  الثاني  الحي 

الحسيلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالحسيلة))بتاريخ)24)6يا6ر)

2222)تحت رقم)5.

853I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE RAISSSALHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE(RUE(ALGERIE(N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE RAISSSALHI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي محل كائن 
بالطابق السفلي شارع بن سليلان 

رقم 117 الحسيلة - 32222 
الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.RAISSSALHI SARL AU
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع على حساب الغير
التصد6ر و االستيرا .

عيوان املقر االآتلاعي):)محل كائن)
سليلان) بن  شارع  السفلي  بالطابق 
 32222 (- الحسيلة) (117 رقم)

الحسيلة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد أشرف الصالحي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 1222 (: الصالحي) أشرف  السيد 

بقيلة)122) رهم.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أشرف الصالحي عيوانه)ا()
مرموشة) حي  سليلان  بن  زنقة  (22

32222)الحسيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أشرف الصالحي عيوانه)ا())
مرموشة) حي  سليلان  بن  زنقة  (22

32222)الحسيلة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 آيبر)2221)تحت رقم)1278.
854I

LAYAL CONSULTING

CAFE AAZOUZI
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14  2EME(ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

CAFE AAZOUZI شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3)في طور 

التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الراشد6ة 
3 رقم 177 بلوك أ الطابق االر�سي - 

28832 املحلد6ة  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15725

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) (2222 6يا6ر) (24 املؤرخ في)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (CAFE AAZOUZI
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
 177 رقم) (3 الراشد6ة) اإلآتلاعي 
 28832 (- االر�سي) الطابق  أ  بلوك 
:)ضعف) املغرب نتيجة ل) ( املحلد6ة)
نتيجة) )مقهى() الشركة) مداجيل 

امليافسة القوية).
و حد  مقر التصفية ب الراشد6ة)
3)رقم)177)بلوك أ الطابق االر�سي))-)

28832)املحلد6ة))املغرب.)
و عين:

و) العزوزي  ( محلد) السيد)3()
بلوك أ رقم) ( (3 الراشد6ة) عيوانه)ا()
املحلد6ة) (28832  1 الطابق) (177

املغرب كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية باملحلد6ة))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)47.

855I

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS CAPITAL
إعالن متعد  القرارات

VALORIS CAPITAL
شركة املساهلة رأسلالها 

2.222.222,22  رهم
وعيوان مقرها االآتلاعي: زاوية 

شارع الجد6د3 وزنقة ابو ظبي - الدار 
البيضاء املغرب.

اعالن متعد  القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري 

.224155
)1)بلقت�سى مجلس اال ار3 املؤرخ)

في)15) آيبر2221)تقرر:

 Valoris(Carried(1(تعيين شركة(-
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
الشريك الوحيد املسجلة في السجل)
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 
6وسف) السيد  ويلثلها  (،519595
البطاقة) رقم  صاحب  الجعيدي 
كإ اري) (،A332214 رقم) الوطيية 

آد6د ملد3 ثالث سيوات؛
-)صالحيات اإلآراءات؛

2())تم اإل6داع القانوني باملحكلة)
 32 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)822292.
852I

FLASH ECONOMIE

 ADVANCED THIRD AGE
 RENEWABLE ENERGY

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

 ADVANCED THIRD AGE
 RENEWABLE ENERGY

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدو 3

  مقرها اإلآتلاعي :اقامة العزيزية 
شارع املللكة السعو 6ة الطابق 3 

رقم 22 -  طيجة.
رقم التقييد في السجل التجاري: 

128829
رفع رأسلال الشركة

ألف) مائة  ( من) املال  رأس  رفع 
وأحد) مائة  إلى  )100،000() رهم 

عشر ألف ومائة))111،100() رهم
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) بطيجة  التجارية 

2222)تحت رقم)249792.
857I

GRAFCO SARL AU

DSHR SARL
إعالن متعد  القرارات

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC
DSHR SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: 15 زنقة 

تللسان إقامة غيتة - 52222 
مكياس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51223
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)12) آيبر)2221
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
تحويل املقر االآتلاعي الحالي) ما6لي:)
للشركة من)»15)زنقة تللسان إقامة)
إلى) مكياس املغرب») (52222 (- غيتة)
 A C4)الشطر) » 6ار توالل متجر رقم)

مكياس املغرب»
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحيين اليظام األسا�سي لشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

املقر االآتلاعي
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)81.

858I

SDCF CONSEIL

)SOTAMACOD( سوتامكود
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

SDCF CONSEIL
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL(ARAAR(IMM 9 RESIDENCE
 GALIS -4EME(ETAGE(APPART

 17. CASABLAN ، 20042،
casablanca(Maroc

سوتامكو  )SOTAMACOD( شركة 
ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة رقم 
94-95 الحي الصياعي اليلاء بنسو 3 

فاس - 32222 فاس املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32325
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 شتيبر) (32 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.522.222) رهم»)

»1.522.222) رهم»)إلى)»3.222.222 

مقاصة) إآراء) ( (: طريق) عن   رهم»)

مع  6ون الشركة املحد 3 املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

نونبر) (17 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)5192 .

859I

ETABLISSEMENT GHAITI

OUAZIOUA DIST
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شارع العركوب رقم 21 ، 73222، 

الداجلة املغرب

OUAZIOUA DIST شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الوحد3 رقم 3279 - 73222 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 13) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OUAZIOUA DIST

توزيع) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

آليع أنواع املوا  الغذائية).

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

الوحد3 رقم)3279 - 73222)الداجلة)

املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

122.222,22) رهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد آاللي):))1.222)حصة)

بقيلة)122.222,22) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رشيد آاللي عيوانه)ا()حي)

الداجلة) (73222  3279 الوحد3 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد آاللي عيوانه)ا()حي)

الداجلة) (73222  3279 الوحد3 رقم)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2103/2021.

822I

موثقة

مضخات روطاكس
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

موثقة

217 شارع ابراهيم الرو اني، 

التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األول، رقم 22، طريق الجد6د3، 

الدار البيضا ء. 217 شارع ابراهيم 

الرو اني، التقاطع،اقامة الفتح 

الطابق األول، رقم 22، طريق 

الجد6د3، الدار البيضا ء، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

مضخات روطاكس شركة املساهلة

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 17 شارع 

مييل مونطا، سجللاسة - 22452 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 44329

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) (1991 مارس) (28 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »2.222.222) رهم»)
»3.222.222) رهم»)إلى)»5.222.222 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتيبر)1991)تحت رقم)122824.
821I

اوساتيم

اوساتيم
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اوساتيم
طريق تطوان رقم 125 تجزئة 

بيتروبيو قطعة رقم 2 ، 92222، 
طيجة املغرب

اوساتيم شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي طريق 
تطوان رقم 125 تجزئة بيتروبيو 
قطعة رقم 2 - 92222 طيجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32547

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) (2221 22) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
مصطفى) ()3( السيد) تفويت 
حصة اآتلاعية من) (522 الخياطي)
أصل)2.222)حصة لفائد3))السيد))3()

فريد3 تواتي بتاريخ)22) آيبر)2221.
مصطفى) ()3( السيد) تفويت 
حصة اآتلاعية من) (522 الخياطي)
السيد) ( لفائد3) حصة  (2.222 أصل)
)3()أسامة الخياطي بتاريخ)22) آيبر)

.2221
مصطفى) ()3( السيد) تفويت 
حصة اآتلاعية من) (522 الخياطي)
السيد) ( لفائد3) حصة  (2.222 أصل)
22) آيبر) هدى الخياطي بتاريخ) ()3(

.2221

مصطفى) ()3( السيد) تفويت 
حصة اآتلاعية من) (522 الخياطي)
السيد) ( لفائد3) حصة  (2.222 أصل)
)3()شيلاء)الخياطي بتاريخ)22) آيبر)

.2221
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
31) آيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)249528.

822I

MINBAR EL MOTAFAOUIKIN PRIVE

 MINBAR EL
 MOTAFAOUIKINE PRIVE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 MINBAR EL MOTAFAOUIKIN
PRIVE

ملتقى شارع الييجر رقم 94 وزنقة 
رقم 07 العيون ، 70000، العيون 

املغرب
 MINBAR EL MOTAFAOUIKINE
PRIVE SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي ملتقى 
شارع الييجر رقم 94 وزنقة 07 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39793
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 17) آيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 MINBAR EL MOTAFAOUIKINE

.PRIVE SARL
التعليم) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
االولي) بسلكه  الخصو�سي  املدر�سي 
الثانوي,) و  االعدا ي  و  االبتدائي  و 

االنشطة التربوية.
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ملتقى) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
 27 وزنقة) (94 رقم) الييجر  شارع 

العيون)-)72222)العيون املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: يعقوبي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: اعدا6روا) احلد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() يعقوبي  محلد  السيد 

العيون)72222)العيون املغرب.
السيد احلد اعدا6روا عيوانه)ا()

العيون)72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() يعقوبي  محلد  السيد 

العيون)72222)العيون املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)44/2022.

823I

CAF MAROC

MOHABCO
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC
 CASTILLA 20°RUE OUED ZIZ N
 ،90000 ، TANGER 7 °ETG N °2

TANGER MAROC
MOHABCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»
وعيوان مقرها االآتلاعي: إقامة 
الحلد رقم 3 شارع سجللاسة 
الطابق األول - 90000 طيجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.114217

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تم اتخاذ) (2221 نونبر) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
تفويت السيد محلد كوراري الحامل)
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 
252)حصة من) K298257،)املغربي،)
الحصص االآتلاعية للشركة للسيد)
أنس حتيم،)الحامل لبطاقة التعريف)

.BE741937(الوطيية رقم
قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)
تفويت السيد عبد السالم الشعيبي)
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
 252 املغربي،) (،GM18742 رقم)
االآتلاعية) الحصص  من  حصة 
الحامل) للشركة للسيد أنس حتيم،)
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.BE741937
قرار رقم)3:)الذي 6يص على ما6لي:)
كوراري،) محلد  املسير  مهام  إنهاء)
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.K298257(رقم
قرار رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)
الحامل) حتيم،) أنس  السيد  تعيين 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

BE741937،)مسيرا آد6دا
قرار رقم)5:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحد6ث القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
الذي) املعيية:) البيو   رقم  بيد 

6يص على ما6لي:)التعد6الت أعاله.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)188.
824I

ETABLISSEMENT GHAITI

N.C TRADE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01 ، 73000، 

الداجلة املغرب
N.C TRADE شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي القسم 
، علار3 الجلاني رقم 56 - 73000 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 22) آيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 N.C (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRADE

إنتاج) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

أشغال البياء) (، وتسويق موا  البياء)

...)إلخ.

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

 -  52 رقم) الجلاني  علار3  (، القسم)

73222)الداجلة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

122.222,22) رهم،)مقسم كالتالي:

الجلاني) اليعلة  سيدي  السيد 

 122.222,22 1.222)حصة بقيلة) ( (:

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الجلاني) اليعلة  سيدي  السيد 

عيوانه)ا()حي القسم علار3 الجلاني)
رقم)47 73222)الداجلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الجلاني) اليعلة  سيدي  السيد 

عيوانه)ا()حي القسم علار3 الجلاني)
رقم)47 73222)الداجلة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 23 بتاريخ) ( االبتدائية بوا ي الدهب)

 آيبر)2221)تحت رقم)2138/2021.

825I

AMJ MANAGEMENT

 BZA TRANSPORT S.A.R.L 
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االر ن  اقامة 6امية   2 الطابق 
االول رقم 30   طيجة ، 90000، 

طيجة املغرب
  BZA TRANSPORT S.A.R.L AU 
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 
6امية 2 الطابق االول  رقم 30 
الكائية بزنقة االر ن طيجة  - 

90000 طيجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BZA ( (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. TRANSPORT S.A.R.L AU
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

بضائع محلي و ولي.
اقامة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
6امية)2)الطابق االول))رقم)32)الكائية)
بزنقة االر ن طيجة))-)92222)طيجة))

املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 BZA TRANSPORT ( الشركة)
)S.A.R.L(AU)حصة بقيلة) ( :( (1.000

122) رهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( بيتهيلة) زكرياء) السيد 
 15 رقم) كافانديش  زنقة  كاليفورنيا 

طيجة))92222)طيجة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() ( بيتهيلة) زكرياء) السيد 
 15 رقم) كافانديش  زنقة  كاليفورنيا 

طيجة))92222)طيجة))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249884.
822I

AMJ MANAGEMENT

 M'MARKETING HELP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االر ن  اقامة 6امية   2 الطابق 
االول رقم 30   طيجة ، 90000، 

طيجة املغرب
 M›marketing(help(SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي اللة 
شافية شارع ا رقم 6 الطابق 2 رقم 
3 طيجة  - 90000 طيجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.M’marketing(help(SARL(AU

البرمجة) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
الكلبيوتر) وأنشطة  واالستشارات 

األجرى.
حي اللة) (: عيوان املقر االآتلاعي)
شافية شارع ا رقم)2)الطابق)2)رقم)3 

طيجة))-)92222)طيجة))املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
((: ( امد6دش) العزيز  عبد  السيد 
1.222) رهم) بقيلة) حصة  (122

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
امد6دش)) العزيز  عبد  السيد 
74)رقم) عيوانه)ا()حي الخطابي زنقة)
4)الياظور))22222)الياضور))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
امد6دش) العزيز  عبد  السيد 
عيوانه)ا()حي الخطابي 6زنقة)74)رقم)
4)الياظور))22222)الياضور))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249883.
827I

موثقة

مضخات روطاكس
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

موثقة
217 شارع ابراهيم الرو اني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األول، رقم 02، طريق الجد6د3، 
الدار البيضا ء. 217 شارع ابراهيم 
الرو اني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األول، رقم 02، طريق 

الجد6د3، الدار البيضا ء، 20000، 
الدار البيضاء املغرب

مضخات روطاكس شركة املساهلة
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زاوية شارع 

بشير  االبراهيمي، حلام األنف - 
20450 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44309

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
رفع) تم  (1995 ماي) (22 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال 
من) أي  »3.222.222) رهم»)
»5.222.222) رهم»)إلى)»8.222.222 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6ونيو)1995)تحت رقم)124743.
828I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

GROUPE BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Etage(Lot.°2 ,2°Appt.N
 Lotissement Zaitoune B22

 ،80000 ، TIKIOUINE AGADIR
AGADIR MAROC

GROUPE BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 
تكا 6رت الدراركة أكا 6ر - 80000 

اكا 6ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

50079
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221 نونبر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE BUILDING
ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري.
:) وار) االآتلاعي) املقر  عيوان 
 82222 (- أكا 6ر) الدراركة  تكا 6رت 

اكا 6ر املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
342)حصة) ( (: السيد محلد افس)

بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد محلد عائش):))332)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
 332 ( (: بيسوامن) رشيد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محلد افس عيوانه)ا() وار)
 82222 أكا 6ر) الدراركة  تكا 6رت 

اكا 6ر املغرب.
عيوانه)ا() عائش  محلد  السيد 
اكا 6ر) تيكوين  (922 رقم) تيليال  حي 

82222)اكا 6ر املغرب.
السيد رشيد بيسوامن عيوانه)ا()

فرنسا)78722)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد افس عيوانه)ا() وار)
 82222 أكا 6ر) الدراركة  تكا 6رت 

اكا 6ر املغرب
عيوانه)ا() عائش  محلد  السيد 
اكا 6ر) تيكوين  (922 رقم) تيليال  حي 

82222)اكا 6ر املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( باكا 6ر) التجارية 

2222)تحت رقم)128129.

829I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

BILZIR IMMOBILIER 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

حل شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl
1 زنقة العربية السعو 6ة الطابق 
االول ثقة رقم 5 املد6ية الجد6د3 

فاس ، 30000، فاس املغرب
 BILZIR IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
)في طور التصفية(
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وعيوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

االول رقم 6 زنقة وا  رشاشة 

النرآس س فاس - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39455

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 13) آيبر) املؤرخ في)

املحدو 3)) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (BILZIR IMMOBILIER

رأسلالها)122.222,22) رهم وعيوان)

مقرها اإلآتلاعي الطابق االول رقم)

2)زنقة وا  رشاشة النرآس س فاس)

(: ل) نتيجة  املغرب  فاس  (32222  -

توقف نشاط الشركة

و حد  مقر التصفية ب الطابق)

االول رقم)2)زنقة وا  رشاشة النرآس)

س فاس)-)32222)فاس املغرب.)

و عين:

و) بوشتى  ( الزراري) السيد)3()

امالك) تجزئة  (147 فيال) عيوانه)ا()

طريق ا6لوزار الزهور)2)فاس)32222 

فاس املغرب كلصفي))3()للشركة.

و) محلد  ( هربيل) السيد)3()

وا  رشاشة) زنقة  (2 رقم) ( عيوانه)ا()

فاس) (32222 فاس) س  النرآس 

املغرب كلصفي))3()للشركة.

و) محلد  ( الزراري) السيد)3()

امالك) تجزئة  (129 فيال) عيوانه)ا()

فاس) ا6لوزار  طريق  فاس  آيان 

()3( كلصفي) املغرب  فاس  (32222

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)141.

872I

موثقة

مضخات زوطاكس
شركة املساهلة

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

موثقة
217 شارع ابراهيم الرو اني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األول، رقم 02، طريق الجد6د3، 
الدار البيضا ء. 217 شارع ابراهيم 
الرو اني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األول، رقم 02، طريق 

الجد6د3، الدار البيضا ء، 20000، 
الدار البيضاء املغرب

مضخات زوطاكس شركة املساهلة
وعيوان مقرها اإلآتلاعي زاوية 
الشارع بشير االبراهيمي، حلام 
األنف - 20450 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 44309

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)24)نونبر)2212)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
االبراهيمي،) بشير  الشارع  »زاوية 
حلام األنف)-)22452)الدار البيضاء)
شارع  نيزي،) »زاوية  إلى) املغرب»)
شارع وآد3،)رقم)4)ميطقة املحطة)-)

22452)الدار البيضاء))املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6ونيو)2217)تحت رقم)237897.
871I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE MJN-NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 ،34000 ، FES-TAOUNATE
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE MJN-NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي

 تجزئة الحبوس حي احجر ريان 
تاونات - 34000 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2025
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 أكتوبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MJN-NEGOCE SARL
غرض الشركة بإ6جاز):)مقهى.

تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
(- تاونات) احجر ريان  حي  الحبوس 

34222)تاونات املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: بلحاج) آيسالم  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: حومرات) الهام  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 آيسالم بلحاج عيوانه)ا()
 1 طريق طا6رت تجزئة لعلج زنقة ب)
رقم)32)وآد3)22222)وآد3 املغرب.

السيد3 الهام حومرات عيوانه)ا()
مقاطعة) لعلالة  اال اري  السكن 
البيضاء) السلطان  مرس  الفداء)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 آيسالم بلحاج عيوانه)ا()
 1 طريق طا6رت تجزئة لعلج زنقة ب)

رقم)32 22222)وآد3 املغرب
السيد3 الهام حومرات عيوانه)ا()
مقاطعة) لعلالة  اال اري  السكن 
البيضاء) السلطان  مرس  الفداء)

22222)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2222)تحت رقم)19.

872I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

RIMAS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محلد الخامس رقم 14 

الطابق االول الشقة 2 قصبة تا لة 
، 23354، قصبة تا لة املغرب

RIMAS SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 207 
زنقة حسان بن ثابث حي الرياض - 

23350 قصبة تا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2111

 27 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2221  آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RIMAS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.SERVICES
(: بإ6جاز) الشركة  غرض 
 COMMISSIONNAIRE GERANT
 D’ENTREPRISE( 2/( MD( DE
 FOURNITURES DE BUREAUX
.EN(DETAIL(3/IMPORT(EXPORT

عيوان املقر االآتلاعي):)رقم)227 
(- زنقة حسان بن ثابث حي الرياض)

23352)قصبة تا لة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
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 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: 6حيى) شكري  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() 6حيى  شكري  السيد 
الجد6د)) أزمور  حي  (2 رقم) (2 الزنقة)

52222)الراشيد6ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() 6حيى  شكري  السيد 
الجد6د)) أزمور  حي  (2 رقم) (2 الزنقة)

52222)الراشيد6ة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 27 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تا لة)

6يا6ر)2222)تحت رقم)4.

873I

AMJ MANAGEMENT

 TRANSPORT BEN EL HEMRI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االر ن  اقامة 6امية   2 الطابق 
االول رقم 30   طيجة ، 90000، 

طيجة املغرب
 TRANSPORT BEN EL HEMRI
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 7 شارع 

عراق ، اقامة الصفا واملرو3  الطابق 
الثالث رقم 25 طيجة - 90000 

طيجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT BEN EL HEMRI

.SARL AU
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

بضائع محلي و ولي.
شارع) (7 (: عيوان املقر االآتلاعي)
عراق)،)اقامة الصفا واملرو3))الطابق)
 92222 (- طيجة) (25 رقم) الثالث 

طيجة))املغرب).
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
البداوي) القا ر  عبد  السيد 
122) رهم) بقيلة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
البداوي) القا ر  عبد  السيد 
 92222 عيوانه)ا()حي الرهراه طيجة)

طيجة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البداوي) القا ر  عبد  السيد 
 92222 عيوانه)ا()حي الرهراه طيجة)

طيجة))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249885.

874I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

SETRANI 
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
21  اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طيجة ، 70001، 
طيجة املغرب

 SETRANI شركة ذات املسؤولية 
املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 29 زنقة 

علر ابن عص الطابق 3 رقم 26 

طيجة - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 مارس) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SETRANI

الغرض) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
البري) اليقل  هو:) للشركة  الرئي�سي 

املحلي والدولي)،

ميثاق وشحية اليقل البري الوطني)

(T.ILR((والدولي

اليقل) علليات  آليع  تشغيل 

البري الوطيية والدولية

تحت  رآة) التبر6د  (، ()T.I.R(

والبضائع) لألغذ6ة  مضبوطة  حرار3 

والبضائع

الشتالت املصيعة والتامة الصيع)

والشتالت واملوا  الخام.

نقل البضائع للغير

تشغيل أي عللية تأآير ملركبات)

اليقل الطرقي

وكذلك أي عللية إ6داع للبضائع)

املرا  شحنها و

تخزين األثاث.)-

السلسر3 في اليقل.

تشغيل املرآب امليكانيكي لصيانته)

وإصالحه

الوساطة و

املركبات الخاصة.

والعلولة.) والتصد6ر  االستيرا  

التجار3 الدولية في الكل

أنواعها.

الوطيية) الشركات  تلثيل 

والدولية.

-)إحداث فروع أو وكاالت في الخارج)

مع) أوباالشتراك  ميفر 3  املغرب  وفي 

أشخاص آجرين آسد6ًا أو عقلًيا.

أو) حصص  على  االستحواذ 

حصص في شركات أو شركات

متشابهة أو مختلفة..
زنقة) (29 (: عيوان املقر االآتلاعي)
 22 رقم) (3 الطابق) عص  ابن  علر 

طيجة)-)92222)طيجة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

52)حصة) ( (: السيد العبد ا ريس)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

25)حصة) ( (: السيد العبد اسامة)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

25)حصة) ( (: السيد العبد زكرياء)

بقيلة)1.222) رهم للحصة).

بقيلة) (52 (: السيد العبد ا ريس)

1.222) رهم.

بقيلة) (52 (: السيد العبد اسامة)

1.222) رهم.

بقيلة) (25 (: العبد زكرياء) السيد 

1.222) رهم.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ا ريس  العبد  السيد 

الرومان) حيداق  حومة  مسيانة 

92222)طيجة املغرب.

السيد العبد اسامة عيوانه)ا()حي)

مسيانة قطاع السطوع زنقة البكر3))

92222)طيجة املغرب.

عيوانه)ا() زكرياء) العبد  السيد 

الرومان) حيداق  حومة  مسيانة 

92222)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العبد اسامة عيوانه)ا()حي)

مسيانة قطاع السطوع زنقة البكر3))

92222)طيجة املغرب

تم اإل6داع القانوني ب-))بتاريخ)23 

مارس)2221)تحت رقم)2828.

875I
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FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl

BOUAZZA AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl
.200 °AV. PRINCE(HERITIER.N

 ،90020 ، .8 °APPT.  N.2 ETAGE
TANGER MAROC

BOUAZZA AGRO شركة ذات 
املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار 
بوملعيز، آلاعة آ6ت 6وسف وعلي، - 

32003،  الحسيلة، املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3591
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BOUAZZA AGRO
التلثيل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 
التجاري وتوزيع امليتوآات الواسعة)

االستهالك.
:) وار) االآتلاعي) املقر  عيوان 
بوملعيز،)آلاعة آ6ت 6وسف وعلي،)-)

32223،))الحسيلة،)املغرب..
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:
 5.222 ( (: بوعز3) حامد  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
السيد كريم بوعز3):))5.222)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() بوعز3  حامد  السيد 
(،39 رقم) الخامس  محلد  شارع 

32222)الحسيلة،)املغرب.

عيوانه)ا() بوعز3  كريم  السيد 
(،39 رقم) الخامس  محلد  شارع 

32222)الحسيلة،)املغرب..
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() بوعز3  حامد  السيد 
(،39 رقم) الخامس  محلد  شارع 

32222)الحسيلة،)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالحسيلة))بتاريخ)13)6يا6ر)
السجل) من  (41 رقم) تحت  (2222

الترتيبي.
872I

accounting(services(sarl

3D ETUDE
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

accounting(services(sarl
 9 °avenue prince héritier n ,2
Tanger(Maroc ،90000 ، Tanger
3D(ETUDE  شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 96 حي 

عويية إقامة كيدي رقم 21 - 
90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51469
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)28)أكتوبر)2222)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
مبلغ) ( ( (3D ETUDE الشريك الوحيد)
وعيوان) 12.222) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلآتلاعي)92)حي عويية إقامة)
كيدي رقم)21 - 92222)طيجة املغرب)

نتيجة ل):)قرار الشريك الوحيد.
حي) (92 و حد  مقر التصفية ب)
عويية إقامة كيدي رقم)21 - 92222 

طيجة))املغرب.)
و عين:

و) الغيام  ( ( حسام) السيد)3()
عيوانه)ا())22)شارع الفونتين هنري4    
()3( شافيل فرنسا كلصفي) (92372

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقو ) تبليغ  محل  و   املخابر3 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6وليوز) (12 بتاريخ) ( التجارية بطيجة)

2221)تحت رقم)244414.

877I

ACCURCONSULTING

STE CALL CENTER YA
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 3EME(ETAGE 5 APPT IMM1

 COMPLEXE FIRDAOUS
 ،25000 ، KHOURIBGA

KHOURIBGA املغرب
STE CALL CENTER YA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 226 حي 
إقبال الشقة رقم 11 جريبكة - 

25000 جريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7453
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CALL CENTER YA
مركز) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

اإلتصاالت).
 222 (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
(- جريبكة) (11 حي إقبال الشقة رقم)

25222)جريبكة املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: ( السيد علي زويتة)
بقيلة)122) رهم للحصة).

 522 ( (: الفرايش) 6اسين  السيد 
حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 53 عيوانه)ا() ( السيد علي زويتة)
 25222 بلوك ب حي الوفاق جريبكة)

جريبكة املغرب.
السيد 6اسين الفرايش عيوانه)ا()
للتنشيف) الجد6د3  املد6ية  (477

جريبكة)25222)جريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 6اسين الفرايش عيوانه)ا()
للتنشيف) الجد6د3  املد6ية  (477

جريبكة)25222)جريبكة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2222)تحت رقم)47.
878I

fidulimar

AFRICA PISTES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidulimar
 RUE(TAZA(HAY  EL 22°N

 ،45000 ، HASSANY KASSTOR
OUARZAZATE MAROC

AFRICA PISTES شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي العلار3 20 
الشقة 11  اقامة الريحان  - 45000 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AFRICA PISTES
:)مقاول في) غرض الشركة بإ6جاز)

البياء)و االشغال املختلفة
مقاول في علليات الغرس و اصالح)

الفضاءات الخضراء)و املراكن
تاآر

و) ( املدنية) الهيدسة  في  مقاول 
االشغال الطرقية)

مقاول في التثبيت الكهربائي.
العلار3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
(- ( الريحان) اقامة  ( (11 الشقة) (22

45222)ورزازات املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.222.222) رهم،)مقسم كالتالي:
 12.222 ( (: اوجالي) السيد حسن 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسن اوجالي عيوانه)ا()حي)
االندلس زنقة طليطلة))11232))تلار3)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن اوجالي عيوانه)ا()حي)
االندلس زنقة طليطلة))11232))تلار3)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

2222)تحت رقم)1/2022.
879I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

”STE “CALLONICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكياس ، 10000، مكياس املغرب
STE “CALLONICE“  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي املكتب 7 

اقامة ملرو3 زنقة تافياللت  مكياس - 

50050 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ””CALLONICE

مركز) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

اليداء.).

عيوان املقر االآتلاعي):)املكتب)7 

اقامة ملرو3 زنقة تافياللت))مكياس)-)

52252)مكياس املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

552)حصة) ( (: ( السيد جالد مليور)

بقيلة)122) رهم للحصة).

((: ( مليور) الضحى  شلس  السيد3 

452)حصة بقيلة)122) رهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد جالد مليور))عيوانه)ا()رقم)
مكياس) م.ج.) (2 زنقة تاز3 الشقة) (12

52252)مكياس املغرب.
مليور)) الضحى  شلس  السيد3 

 3 كيوز) اقامة  (31 شقة) عيوانه)ا()

 52222 شارع الجيش امللكي مكياس)

مكياس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جالد مليور))عيوانه)ا()رقم)
مكياس) م.ج.) (2 زنقة تاز3 الشقة) (12

52252)مكياس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (14 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

2222)تحت رقم)125.

882I

 BEPOLYCO((مكتب الدراسات املتعد  االستشارات

ش م م

 STE CAFE RESTAURANT
MARS

 SARL AU 
شركة مقهى مطعم مارس ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعد  
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45000، ورزازات 

املغرب
 STE CAFE RESTAURANT MARS

SARL AU شركة مقهى مطعم 
مارس ش.م.م. شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي  وار تاآد3 
تارميكت ورزازات  - 45000 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11817

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 CAFE RESTAURANT MARS
SARL AU)شركة مقهى مطعم مارس)

ش.م.م..
مقهى) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

ومطعم).

:) وار) االآتلاعي) املقر  عيوان 
 45222 (- ( تاآد3 تارميكت ورزازات)

ورزازات املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسين الهكيوي)):))1.222 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الهكيوي)) الحسين  السيد 
تارميكت) تاآد3  عيوانه)ا() وار 

ورزازات))45222)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهكيوي)) الحسين  السيد 
تارميكت) تاآد3  عيوانه)ا() وار 

ورزازات))45222)ورزازات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

2222)تحت رقم)52.
881I

ائتلانية لرفيد

ATTOU ET YETTOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

ائتلانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طيجة, 
علار3 املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92000، العرائش املغرب
 ATTOU ET YETTOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي مركز 
ريصانة ج و ق ريصانة الشلالية 
 ائر3 وا  املخازن’ العرائش. - 

92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6599
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ATTOU ET YETTOU TRANS
نقل) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
نقل املستخدمين

بيع وشراء)موا  البياء.
مركز) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
الشلالية) ريصانة  ق  و  ج  ريصانة 
 ائر3 وا  املخازن’)العرائش.)-)92222 

العرائش املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: 6اسين) العباس  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: رضوان) صنهاجي  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() 6اسين  العباس  السيد 
مركز ريصانة ج و ق ريصانة الشلالية)
 92222 العرائش.)  ائر3 وا  املخازن’)

العرائش املغرب.
السيد صنهاجي رضوان عيوانه)ا()
مركز ريصانة ج و ق ريصانة الشلالية)
 92222 العرائش.)  ائر3 وا  املخازن’)

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() 6اسين  العباس  السيد 
مركز ريصانة ج و ق ريصانة الشلالية)
 92222 العرائش.)  ائر3 وا  املخازن’)

العرائش املغرب
السيد صنهاجي رضوان عيوانه)ا()
مركز ريصانة ج و ق ريصانة الشلالية)
 92222 العرائش.)  ائر3 وا  املخازن’)

العرائش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)13)6يا6ر)

2222)تحت رقم)77.

882I

SAGASUD

ALMA PESCA
إعالن متعد  القرارات

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 ،70000 ،LAAYOUNE العيون

LAAYOUNE املغرب

ALMA PESCA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: حي عالل 

بن عبد هللا رقم 147 - 71000 

بوآدور املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23839

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

2221)تم اتخاذ) 22) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تفويت الحصص

قرار رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

للشركة قرار) القانوني  الشكل  تغيير 
:الذي 6يصع على ما6لي:تعيين) (3 رقم)

مسير اجر قرار رقم)4)الذي 6يص على)

ما6لي:

اضافة نشاط

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تفويت)52)حصة من السيد الحسن)

عبو الى السيد سليم عبو

بيد رقم)2:)الذي 6يص على ما6لي:)

تغيير الشكل القانوني الى شركة ذات)

الشريك) وذات  املحدو 3  املسؤولية 

3:الذي 6يص على) الوحيد البيد رقم)

ما6لي:)تعيين السيد سليم عبو كلسير)

:الذي 6يص) (4 اجر للشركة بيد رقم)

صياعة) نشاط  اضافة  ما6لي:) على 

وتجار3 املغلفات والتعليب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)73.

883I

CAF MAROC

LET'S BE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

إنشاء)فرع تابع للشركة

CAF MAROC

 CASTILLA 20°RUE OUED ZIZ N

 ،90000 ، TANGER 7 °ETG N °2

TANGER MAROC

LET›S BE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة وا  
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طيجة 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.101305

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)24)نونبر)2221)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسلية)-)و)

في أحد) فرع  انشاء) بالعيوان  الكائن 

طيجة) (24 رقم) املركز محل  الغربية 

92252)طيجة املغرب و املسير من)  -

طرف السيد)3()الكيفاوي الصا ق).

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (24 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)41.

884I

CAF MAROC

LET›S BE
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

إنشاء)فرع تابع للشركة

CAF MAROC

 CASTILLA 20°RUE OUED ZIZ N

 ،90000 ، TANGER 7 °ETG N °2

TANGER MAROC

LET›S BE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة وا  
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طيجة 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1011

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)24)نونبر)2221)تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسلية)-)و)
الكائن بالعيوان أحد الغربية املركز)
محل رقم)24)طيجة)-)92252)طيجة)
املغرب و املسير من طرف السيد)3()

الكيفاوي الصا ق).
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (23 بتاريخ) ( باصيلة) االبتدائية 

2222)تحت رقم)03/2022.

885I

CAF MAROC

ML BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MAROC
 CASTILLA 20°RUE OUED ZIZ N
 ،90000 ، TANGER 7 °ETG N °2

TANGER MAROC
ML BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي زنقة وا  
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 7 - 90000 طيجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89117
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
2221)تقرر حل) 22) آيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
  ML BUSINESS الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسلالها)12.222) رهم وعيوان)
مقرها اإلآتلاعي زنقة وا  زيز الرقم)
22)اقامة كاسطيا الطابق الثاني رقم)
(: 7 - 92222)طيجة املغرب نتيجة ل)

أزمة نشاط.
و حد  مقر التصفية ب زنقة وا )
اقامة كاسطيا الطابق) (22 زيز الرقم)
الثاني رقم)7 - 92222)طيجة املغرب.)



1629 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

و عين:
و) العلراني  ( مروان) السيد)3()
رقم) (7 زنقة) احرار  ساحة  عيوانه)ا()
طيجة املغرب كلصفي) (92222   11

)3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (27 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)187.
882I

WAY CONSEIL

TOPOGEOMAP
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 ،40000 ، A- 1 MASSIRA 823 N

MARRAKECH MAROC
TOPOGEOMAP شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي علار3 
34 شقة ب 10 اقامة الباهية الحي 
الحسني مراكش - 40130 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 29) آيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TOPOGEOMAP
(- :)هيدسة) غرض الشركة بإ6جاز)

جبير طوبوغرافي.

علار3) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
اقامة الباهية الحي) (12 شقة ب) (34
مراكش) (42132 (- مراكش) الحسني 

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد محلد بيكرومي)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محلد بيكرومي عيوانه)ا()
 22325 اكا 6ر) فتواكة  انزو   وار 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد بيكرومي عيوانه)ا()
 22325 اكا 6ر) فتواكة  انزو   وار 

مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131272.

887I

مكتب املحاسبة اليطفتي أوال  سالم محلد

MONIGRAINS
إعالن متعد  القرارات

مكتب املحاسبة اليطفتي أوال  سالم 
محلد

47 شارع املكسيك الطابق األول رقم 
7 طيجة ، 90000، طيجة املغرب
MONIGRAINS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 
الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 
نرآس زنقة 20 رقم 20 ما بين 

الطابقين رقم 2 البرانص - 90000 
طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44365
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2221)تم اتخاذ) 27) آيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)
تعيين مسير آد6د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:15 رقم) بيد 
آعفر) كونو  السيد  تعيين  ما6لي:)
كلسير آد6د ملد3 غير محد 3 ويتم)
توقيع آليع الوثائق من طرف السيد)
كونو ميير و السيد كونو آعفر كل على)

حد3
على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 
بقرار) املسير6ن  مهام  تتوقف  ما6لي:)

الشريك الوحيد
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249727.
888I

VISION AUDIT

BATI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

VISION AUDIT
 BD ABDELMOUMEN B421

 °RIAD ABDELMOUMEN ETG N
 CASABLANCA ،20100 ، 7 °N 2

MAROC
BATI DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 47 شارع 

اللة 6اقوت الطابق 5 - 20013 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.361119

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 27) آيبر) في) املؤرخ 

املصا قة على):
6وسف شراط))) ()3( تفويت السيد)
722)حصة اآتلاعية من أصل)722 
حصة لفائد3))السيد))3()محلد لحلو))))

بتاريخ)27) آيبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)828292.
889I

ACS CONSEILS

GMK IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب

GMK IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 75 شارع 

11 6يا6ر الطابق االول شقة 169 - 

26000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.275185

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2221 أكتوبر) (21 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 12.222« أي من) »492.222) رهم»)

عن) »522.222) رهم») إلى)  رهم»)
مع  6ون) مقاصة  إآراء) ( (: طريق)

الشركة املحد 3 املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)723444.

892I

CAF MAROC

JIL AL GHAD
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC

 CASTILLA 20°RUE OUED ZIZ N

 ،90000 ، TANGER 7 °ETG N °2

TANGER MAROC

JIL AL GHAD »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3»

وعيوان مقرها االآتلاعي: حي امكوبا 
رقم 1  - 90000 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.59193

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تم اتخاذ) (2221 نونبر) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

(، العلراني) املسير3 سياء) مهام  انهاء)

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G374829(رقم

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 

ما6لي:)تعيين السيد3 ربيعة العرو�سي)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الحسني،)

مسير3) (،K222983 رقم) الوطيية 

آد6د3.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

الذي) املعيية:) البيو   رقم  بيد 

6يص على ما6لي:)التعد6الت أعاله.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)274.

891I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

PARA LEAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157

 BP ,6°1er(Etage, Appart(N ,Majd

 ،90000 ،Aouama – Tanger ,64

TANGER MAROC

PARA LEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي أرض 

العلج شارع فاطلة الزهراء رقم 16 - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

123499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 PARA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.LEAN

الصيدلة) (: غرض الشركة بإ6جاز)

أ وات طب العظام) (، بيع املعدات) (،

التجليلية الجلد6ة وجدمات العيا6ة)

التجليلية)،)االستيرا  والتصد6ر.

:)حي أرض) عيوان املقر االآتلاعي)

العلج شارع فاطلة الزهراء)رقم)12 - 

92222)طيجة املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: عزوزي) ميلونة  السيد3 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

252)حصة) ( (: السيد رشيد مورو)

بقيلة)122) رهم للحصة).

السيد3 فاتن عزوزي):))252)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 ميلونة عزوزي عيوانه)ا()

السجللا�سي) محلد  الدكتور  شارع 

بوركون)) (4 ش) االسلاعيلية  اقامة 

22422)الدار البيضاء)املغرب.

حي) السيد رشيد مورو عيوانه)ا()

السوريين زنقة ابو بكرالغساني رقم)9 

92222)طيجة املغرب.

عيوانه)ا() عزوزي  فاتن  السيد3 

بكرالغساني) ابو  زنقة  السوريين  حي 

رقم)9 92222)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد رشيد مورو عيوانه)ا()

السوريين زنقة ابو بكرالغساني رقم)9 

92222)طيجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (14 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249949.

892I

cabinet(comptable(aziz

MS DIGITAL INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 4 العهد الجد6د ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب
MS DIGITAL INDUSTRY شركة 

ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االآتلاعي إقامة 
الكورنيش زنقة ركراكة علار3 
2 شقة 1 بوركون - 20040 

الدارالبيضاء  املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
478463

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير) (2222 6يا6ر) (29 في) املؤرخ 
 MS DIGITAL« تسلية الشركة من)
 DIGITAL« إلى) («INDUSTRY

. »INDUSTRY
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)1498.

893I

achaa(lahcen

STE AIT HEZM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

رفع رأسلال الشركة

achaa(lahcen
 RES. EL(BAKOURI, REZ(DE

 RUE KHALID 11°CHAUSSEE, N
 ،BEN(EL(OUALID, GUELIZ

MARRAKECH MAROC ،40000
STE AIT HEZM TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي رقم 453 
 وار السلطان املحاميد - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36077

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) (2222 6يا6ر) (27 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »1.552.222) رهم»)

»1.452.222) رهم»)إلى)»3.222.222 

تقد6م حصص) ( (: عن طريق)  رهم»)

نقد6ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)13195.

894I

PROXY FINANCE

JH GLASS
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PROXY FINANCE

زاوية شارع  يعقوب امليصور و شارع 

عالل الفا�سي ، علار3 رقم  24 

)فضاء الصفو3( ، الطابق الثالث ، 

مكتب رقم 23 ، 40000، مراكش 

املغرب

JH GLASS شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي محل 

في الطابق السفلي  وار إ6زيكي 3 

رقم 77 مراكش - 40000 املغرب 

مراكش.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100535

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

2221)تقرر حل) 21) آيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)

مبلغ) ( (JH GLASS الوحيد) الشريك 

وعيوان) 122.222) رهم  رأسلالها)

الطابق) في  محل  اإلآتلاعي  مقرها 

السفلي  وار إ6زيكي)3)رقم)77)مراكش)

(: املغرب مراكش نتيجة ل) (42222  -

لم 6ثبت النشاط أي ربح ميذ إنشاء)

الشركة.
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و حد  مقر التصفية ب محل في)
الطابق السفلي  وار إ6زيكي)3)رقم)77 

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.)

و عين:

الرزيقي) ( ( عبد الحكيم) السيد)3()

العزوزية) شعوف  عيوانه)ا() وار  و 

املغرب) مراكش  ( (42222 مراكش)

كلصفي))3()للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)373.

895I

ste ovada

 STE EURORIAD TRANS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تفويت حصص

ste ovada

 melk(el(khamar 2°mezanine n

 ،35100 ، av(tayeb(guennad

guercif(maroc

 STE EURORIAD TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

 6دي الشقة رقم 1 شارع عبد 

املومن ابن علي آرسيف - 35100 

guercif املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2161

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) (2222 6يا6ر) (22 في) املؤرخ 

املصا قة على):
)3()حسن مهداوي)) تفويت السيد)

333)حصة اآتلاعية من أصل)333 

فاطلة) ()3( السيد) ( لفائد3) حصة 

6يا6ر) (22 بتاريخ) العلراوي  الزهراء)

.2222

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)14)6يا6ر)

2222)تحت رقم)1231.

892I

ACS CONSEILS

GMK IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب

GMK IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي 75 شارع 

11 6يا6ر الطابق االول شقة 169 - 

26000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.275185

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)21)أكتوبر)2221)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
االول) الطابق  6يا6ر  (11 شارع) (75«

البيضاء) الدار  (22222  -  129 شقة)

 RUE AHMED  114« إلى) املغرب»)

 MAJATTI ETG 3 APPT 7 MAARIF

CASABLANCA 22222 -))املغرب».

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 آيبر)2221)تحت رقم)823444.

897I

شركة حسابات فاس

YOONS KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب

YOONS KITCHEN شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي محل رقم 

2 زنقة اللة أميية اقامة غيثة 2 

فاس - 30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

70837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.YOONS KITCHEN

غرض الشركة بإ6جاز):)مطعم.

عيوان املقر االآتلاعي):)محل رقم)

2)زنقة اللة أميية اقامة غيثة)2)فاس)

- 32122)فاس املغرب.

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() بيك  بونكسو  السيد 

الشقة)14)اقامة آيان موالي الكامل)

 32122 فاس) شدا   ابن  عيتر  زنقة 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() بيك  بونكسو  السيد 

الشقة)14)اقامة آيان موالي الكامل)

 32122 فاس) شدا   ابن  عيتر  زنقة 

فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)124.

898I

CABINET BAHMAD

 LANDES GOLF
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا علار3   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني آليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا علار3   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني آليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
  LANDES GOLF MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعيوان مقرها اإلآتلاعي رويال بالم 
مراكش فيال 31 طريق أمزميز - - 

40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14727

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)31)أكتوبر)2221)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات)
 LANDES GOLF الوحيد) الشريك 
رأسلالها) مبلغ  ( ( (MARRAKECH
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
فيال) مراكش  بالم  رويال  اإلآتلاعي 
42222)مراكش) (- 31)طريق أمزميز)-)
الشريك) قرار  (: ل) نتيجة  املغرب 

الوحيد.
رويال) ب  التصفية  مقر  حد   و 
بالم مراكش فيال)31)طريق أمزميز)-)-)

42222)مراكش املغرب.)
و عين:

باسكال) ( ( بيير) آون  السيد)3()
آوغلون و عيوانه)ا()85)شارع  و بور))
فرنسا) ( )سورتس هوسيغور) (42152

كلصفي))3()للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:):)رويال بالم مراكش فيال)31)طريق)

أمزميز-مراكش.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (13 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)131744.

899I

مكتب املحاسبة اليطفتي أوال  سالم محلد

VILLAGES AGRI
إعالن متعد  القرارات

مكتب املحاسبة اليطفتي أوال  سالم 

محلد

47 شارع املكسيك الطابق األول رقم 

7 طيجة ، 90000، طيجة املغرب

VILLAGES AGRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3 ذات الشريك 

الوحيد»

وعيوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

نرآس زنقة 20  ما بين الطابقين 

رقم 1 البرانص - 90000 طيجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76095

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)27) آيبر)2221

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 6يص على ما6لي:)

تعيين مسير آد6د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)

على) 6يص  الذي  (:13 رقم) بيد 

آعفر) كونو  السيد  تعيين  ما6لي:)

كلسير آد6د ملد3 غير محد 3

بيد رقم)14:)الذي 6يص على ما6لي:)

تحد6د صالحيات املسير الجد6د كلا)

نص عليها محضر التعييين

على) 6يص  الذي  (:12 رقم) بيد 

6تم توقيع آليع الوثائق من) ما6لي:)

طرف السيد كونو ميير و السيد كونو)

آعفر كل على حد3

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 

6يا6ر) (12 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2222)تحت رقم)249728.

922I

ZAYCHI

JARFI ARTISANAT
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAYCHI
45 شارع عبد القا ر مفتقار طابق 
2 شقة 4 الدار البيضاء ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
JARFI ARTISANAT شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي 77شارع  
محلد سليحة طابق 10 شقة رقم 
57 الدار البيضاء - 20090 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 3 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 JARFI (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.ARTISANAT
غرض الشركة بإ6جاز):)تجار3.

77شارع)) (: عيوان املقر االآتلاعي)
شقة رقم) (12 محلد سليحة طابق)
الدار) (22292 (- البيضاء) الدار  (57

البيضاء)املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الجرفي) حسن  السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() الجرفي  حسن  السيد 
 54 سكيية) مجلوعة  األزهر  تجزئة 

األلفة الدار) (22 شقة) (41 ب علار3)
البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() الجرفي  حسن  السيد 
 54 سكيية) مجلوعة  األزهر  تجزئة 
األلفة الدار) (22 شقة) (41 ب علار3)
البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

6يا6ر)2222)تحت رقم)-.
921I

SOFT ALTERNATIVE SARL

وفاء العلوي
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

وفاء العلوي 
 32 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
وفاء)) ( أعطى السيد)3() (2221  آيبر)
العلوي))الحامل))3()للبطاقة الوطيية)
K  155829)املسجل بالسجل) ( ( رقم)
التجاري)112322)باملحكلة التجارية)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بطيجة 
القا�سي) حي  ب  الكائن  التجاري 
 92222 (- كاسطيا) (8 ( رقم) عياض 
  MAZINI للسيد)3() املغرب  طيجة 
للبطاقة) ()3( الحامل) (CUISINE
الوطيية رقم)))114429))ملد3)5)سية)
تبتدئ من)21)6يا6ر)2222)و تنتهي في)
مقابل مبلغ شهري) (2222 31) آيبر)

2.422)) رهم.
922I

FUTURE CONSEIL

STE AROF SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 3

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة 6وسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برشيد املغرب
STE AROF SAKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3

وعيوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 80 
الفتح الطابق 1 - 26100 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 3 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16115
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  (2222 6يا6ر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 3 باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 3.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AROF SAKAN
ميعش) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 
82)الفتح الطابق)1 - 22122)برشيد)

املغرب.
أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).
 122.222 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتالي:
السيد رشيد عروف):))522)حصة)

بقيلة)122) رهم للحصة).
 522 ( (: نورالد6ن  حان) السيد 

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا() عروف  رشيد  السيد 
 22252 العين) راس  الشعيبات   وار 

ابن احلد املغرب.
السيد نورالد6ن  حان عيوانه)ا()
 22252 العين) راس  الشعيبات   وار 

ابن احلد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا() عروف  رشيد  السيد 
 22252 العين) راس  الشعيبات   وار 

ابن احلد املغرب
السيد نورالد6ن  حان عيوانه)ا()
 22252 العين) راس  الشعيبات   وار 

ابن احلد املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (14 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2222)تحت رقم)42.
923I

ائتلانية الجوهر3

STE TRAM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ائتلانية الجوهر3
الرقم 163 زنقة تامسية بلوك 

آليلة الطابق الثاني ، 25000، 
جريبكة املللكة املغربية

STE TRAM SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 18 
SS حي الداجلة - 25000 جريبكة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4609

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) (2222 6يا6ر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »1.422.222) رهم»)
 2.222.222« إلى) »222.222) رهم»)
 رهم»)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2222)تحت رقم)26/2022.
924I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

TRAITEUR DALIA
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD(RAYAUME
 1ER D›ARABIE SAOUADITE

 LOT LAAYOUNE 84 12°ETG N
 2BOULEVARD(RAYAUME

 1ER D›ARABIE SAOUADITE

 TANGER ،90000 ،12°ETG N

MAROC

TRAITEUR DALIA شركة ذات 

مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلآتلاعي حي 

بوسيجور زنقة وا  املر�سى كراج رقم 

24  طيجة  90000 طيجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 3 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119105

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) (2221 6وليوز) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 3 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 3  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR DALIA
ملون) (: بإ6جاز) الشركة  غرض 

الحفالت).

حي) (: االآتلاعي) املقر  عيوان 

بوسيجور زنقة وا  املر�سى كراج رقم)

24))طيجة))92222)طيجة))املغرب).

أآلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

122.222,22) رهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد محلد الهيشو)

حصة بقيلة)122) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا() ( السيد محلد الهيشو)

املجاز) قصر  قيا 3  الحومة   وار 

طيجة)) (92222 انجر3) الفحص 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا() ( السيد محلد الهيشو)
املجاز) قصر  قيا 3  الحومة   وار 
طيجة)) (92222 انجر3) الفحص 

املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
غشت) (22 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

2221)تحت رقم)7179.

925I

paradis

H.B.R ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدو 3 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

paradis
casa maroc ،20200 ،casa casa
H.B.R ALUMINIUM شركة ذات 
مسؤولية محدو 3 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
 OP وعيوان مقرها اإلآتلاعي

لساسفة زنقة رقم 16 املحل 21 
مكرر 4I - 20210 الذار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.204939

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) (2215 أبريل) (32 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 3) حل شركة 
 H.B.R الوحيد) الشريك  ذات 
رأسلالها) مبلغ  ( (ALUMINIUM
مقرها) وعيوان  122.222) رهم 
رقم) زنقة  لساسفة  (OP اإلآتلاعي)
12)املحل)21)مكرر)4I - 22212)الذار)
ارا 6ة) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

ووقف اعلالها.
 OP ب) التصفية  مقر  حد   و 
 21 املحل) (12 رقم) زنقة  لساسفة 
البيضاء) الذار  (4I - 22212 مكرر)

املغرب.)
و عين:

لحليدي و) ( بوشعيب) ( السيد)3()
 OP PORTE CALIFORNIE()عيوانه)ا
البيضاء) الذار  (APP 29  22212

املغرب كلصفي))3()للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر3 و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
لساسفة) (OP (: بالتصفية) املتعلقة 

4I(زنقة رقم)12)املحل)21)مكرر
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2215)تحت رقم)582282.

922I

G.MAO.CCF

 STE MAROC ORIENTAL DE 
GENIE CIVIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 3
تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 FES ،30000 ، NOUVELLE
MAROC

 STE MAROC ORIENTAL DE 
GENIE CIVIL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 3
وعيوان مقرها اإلآتلاعي وال  حلو  
الطابق الثاني   اليلين  وال  الطيب 
فاس وال  حلو  الطابق الثاني   

اليلين  وال  الطيب فاس 30000 
فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68951
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) (2221 نونبر) (15 في) املؤرخ 

املصا قة على):
لكلا ) آوا   ()3( السيد) تفويت 
522)حصة اآتلاعية من أصل)522 
حصة لفائد3))السيد))3()موحى لكلا )

بتاريخ)15)نونبر)2221.
السالم) عبد  ()3( السيد) تفويت 
من) اآتلاعية  حصة  (522 لكلا )
()3( السيد) ( 522)حصة لفائد3) أصل)

موحى لكلا  بتاريخ)15)نونبر)2221.
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم  (
28) آيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2221)تحت رقم)8568/21.

927I
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Auditing(consulting(house

شركة التنمية االقليمية لتدبير 

النقل املدر�سي باقليم وزان

 SODEP TRANSCOOL 

OUEZZANE

إعالن متعد  القرارات

Auditing(consulting(house

 Immeuble(A, angle(bd(Rahal

 , Meskini(et(av(lalla(Yacout

 place(la 32°6ème(étage(N

 ،20520 ،victoire, Casablanca

Casablanca(Maroc

شركة التيلية االقليلية لتدبير 

 SODEP اليقل املدر�سي باقليم وزان

 TRANSCOOL OUEZZANE

»شركة  املساهلة»

وعيوان مقرها االآتلاعي: الطابق 

الرابع اقامة الهالوي حي العد6ر  

شارع حلان الفطواكي وزان - - وزان 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1641

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)24)أكتوبر)2221)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)

على) 6يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ما6لي:)بعد اإلطالع على محضر تعيين)

قرر) وزان،) إقليم  آلاعات  رؤساء)

املساهلين) ملثلي  تغير  العام  الجلع 

عبد) ( السيد) -تعيين  ( االتي ذكرهم:)

الرحلان الكو�سي ملثال ملجلس إقليم)

وزان بصفته رئيسا لهذا األجير)،بدل)

تعيين) (- ( العربي.) املحر�سي  السيد 

لجلاعة) ملثال  اربيكة  احلد  السيد 

لهذه) رئيسا  بصفته  بوصبر  سيدي 

(- بدل السيد علي الرهوني.) األجير3،)

تعيين السيد عز الد6ن القلعي ملثال)

لهذه) رئيسا  بصفته  تروال  لجلاعة 

رابحي.) احلد  السيد  بدل  األجير3،)

ملثال) العبو ي  بدر  السيد  تعيين  (-

رئيسا) بصفته  بوقر3  قلعة  لجلاعة 

احلد) السيد  بدل  األجير3،) لهذه 

تعيين السيد نور الد6ن) (- الشاطبي.)

مقريصات) لجلاعة  ملثال  ( بيعلي)

بدل) األجير3،) لهذه  رئيسا  بصفته 

السيد عبد الواحد البراهمي.

على) 6يص  الذي  (:2 رقم) قرار 
من) االآتلاعي  املقر  تغيير  (- ما6لي:)
الهالوي حي) اقامة  ( الثالت) »الطابق 
العد6ر))شارع حلان الفطواكي وزان»)
الهالوي) اقامة  الرابع  »الطابق  الى)
الفطواكي) شارع حلان  ( العد6ر) حي 

وزان».
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

اليظام األسا�سي التالية:)
بيد رقم)4:)الذي 6يص على ما6لي:)

املقر االآتلاعي
على) 6يص  الذي  (:43 رقم) بيد 

ما6لي:)تعيين املتصرفين األوائل
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
نونبر) (22 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2221)تحت رقم)387/21.

928I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 KARIMI FROID IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 3 
ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

شارع امغرب العربي علار3 الحبوس 
الطابق التاني الشقة رقم 3 - 

60000 وآد3 املغرب.
كريمي فروا إستيرا  و تصد6ر 
شركة ذات مسؤولية محدو 3

 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
امغرب العربي علار3 الحبوس 
الطابق التاني الشقة رقم 3 - 

60000 وآد3 املغرب.
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8255

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)28)أكتوبر)2221)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»شارع امغرب العربي علار3 الحبوس)
الطابق التاني الشقة رقم)3 - 22222 
ميصور) »ملك  إلى) املغرب») وآد3 
قبيلة بني عتيق بني أورميش الرسم)
العقاري رقم)0/2979)أكليم بوغريبة)

- 23252)بركان املغرب».
باملحكلة) القانوني  اإل6داع  تم 
6يا6ر) (12 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)89.
929I
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املحكمة  التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطر3 التسوية القضائية 
في مواآهة شركة

EXTRA TIME CAFE أكستر تا6م 
في شخص م ق

ملف عد  : 171/8322/2221
اشعار

 2022/2 عد ) الحكم  بلقت�سى 
في) (2222 6يا6ر) (4 بتاريخ) الصا ر 
عد ) املقاولة  صعوبات  ملف 
املحكلة) قضت  (2021/8302/171

التجارية بلراكش):
بفتح مسطر3 التسوية القضائية)
 EXTRA(في مواآهة شركة اكستر تا6م
TIME CAFE)في شخص م ق املسجلة)
املحكلة)) لدى  التجاري  بالسجل 
التجارية بلراكش تحت عد )23845 
وتحد6د تاريخ التوقف عن الدفع في)

18)شهرا السابقة لهذا الحكم.
الرحيم) عبد  السيد  وعينت 
عبد) والسيد  ميتدبا  قاضيا  اسليح 
والسيد) عيه،) نائبا  االزهري  العاطي 
فهد املجبر سيد6كا والكائن ب):)شارع)
ابن سييا اقامة لونواي الطابق الرابع))

44)مراكش.
الدائنن) من  فاملطلوب  عليه 
املعين) للسيد6ك  بد6ونهم  التصريح 
املبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اجل)
أآل شهرين من تاريخ نشر االشعار)
ملقتضيات) طبقا  الرسلية  بالجريد3 
من مدونة) و722) و719) (584 املوا )

التجار3.
70

 
املحكلة  التجارية بلراكش

مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطر3 التسوية القضائية في مواآهة)

 SWEET PALM(شركة سويت بالم

في شخص م ق

ملف عد ):)2021/8315/157

اشعار

 2022/3 عد ) الحكم  بلقت�سى 
في) (2222 6يا6ر) (4 بتاريخ) الصا ر 
عد ) املقاولة  صعوبات  ملف 
املحكلة) قضت  (2021/8315/157

التجارية بلراكش):

بفتح مسطر3 التسوية القضائية)

بالم)) سويت  شركة  مواآهة  في 

ق) م  شخص  في  (SWEET PALM

لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 

تحت) بلراكش  التجارية  ( املحكلة)

وتحد6د تاريخ التوقف) (22547 عد )

18)شهرا السابقة لهذا) عن الدفع في)

الحكم.

العاطي) عبد  السيد  وعينت 

االزهري قاضيا ميتدبا والسيد عبد)

الرحيم اسليح نائبا عيه،

سيد6كا) بسالم  محلد  والسيد 

شارع) الرحلة  علار3  ب  والكائن 

آليز) (58 الكريم الخطابي رقم) عبد 

مراكش.

الدائنن) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسيد6ك  بد6ونهم  التصريح 

املبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اجل)

أآل شهرين من تاريخ نشر االشعار)

ملقتضيات) طبقا  الرسلية  بالجريد3 

من مدونة) و722) و719) (584 املوا )

التجار3.
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املحكلة  التجارية بلراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطر3 االنقاذ في مواآهة شركة فن)

ART DES JARDINS(الحدائق

في شخص م ق

ملف عد ):)2021/8315/155

اشعار

بلقت�سى الحكم عد )2021/144 

 2221 28) يسلبر) بتاريخ) الصا ر 

عد ) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكلة) قضت  (2021/8315/155

التجارية بلراكش):

القضائية) االنقا   مسطر3  بفتح 

 ART في مواآهة شركة فن الحدائق)

بالسجل) واملسجلة  (DES JARDINS

التجارية) ( املحكلة) لدى  التجاري 

بلراكش تحت عد )12527.

الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

اسليح قاضيا ميتدبا والسيد محلد)

توفيق) والسيد  عيه،) نائبا  بيجلون 

اعبي سيد6كا والكائن ب):)58)))علار3)

الخطابي) الكريم  الرحلة شارع عبد 

آليز،)مراكش.

الدائنن) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسيد6ك  بد6ونهم  التصريح 

املبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اجل)

أآل شهرين من تاريخ نشر االشعار)

ملقتضيات) طبقا  الرسلية  بالجريد3 

من مدونة) و722) و719) (584 املوا )

التجار3.
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املحكلة  التجارية بلراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطر3 التصفية القضائية في مواآهة)

GMS FOOD( شركة ج م س فو

في شخص م ق

ملف عد ):)2021/8306/168

اشعار

بلقت�سى الحكم عد )2022/149 

 2221 28) يسلبر) بتاريخ) الصا ر 

عد ) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكلة) قضت  (2021/8301/168

التجارية بلراكش):

بفتح مسطر3 التصفية القضائية)

 GMS فو ) م  ج  شركة  مواآهة  في 

املسجلة) ق  م  شخص  في  (FOOD

املحكلة)) لدى  التجاري  بالسجل 

التجارية بلراكش تحت عد )84551 

وتحد6د تاريخ التوقف عن الدفع في)

18)شهرا السابقة لهذا الحكم.

الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

عبد) والسيد  ميتدبا  قاضيا  اسليح 

والسيد) عيه،) نائبا  االزهري  العاطي 

علار3) ب  والكائن  السكوري  محلد 
التسير الطابق األول رقم)3)زنقة لكبير)

تاشفين) بن  6وسف  حي  بوعز3  بن 

طريق تاركة آليز مراكش.

الدائنن) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسيد6ك  بد6ونهم  التصريح 

املبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اجل)

أآل شهرين من تاريخ نشر االشعار)

ملقتضيات) طبقا  الرسلية  بالجريد3 

من مدونة) و722) و719) (584 املوا )

التجار3.

73
 

املحكلة  التجارية بلراكش
تقد6م أصل تجاري حصة في شركة

ملف عد )2021/197

حساب عد )2021/4039

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل) (2221 فاتح  يسلبر) في 

 2221 بلراكش بتاريخ فاتح  يسلبر)

الحامل) قدم السيد محلد الدفالي،)

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 
E4421)و الساكن في تجزئة الورزازي)
لشركة) مراكش،) تاركة  (14 رقم)

الكائن) (EDDAFALI ALLIANCE

 2 رقم) الشقة  في  اإلآتلاعي  مقرها 

أكيو ) 175-2) وار  اليجد) تجزئة 

مراكش في طور التأسيس.

في) الكائن  التجاري  آليع األصل 

 2-175 اليجد) تجزئة  (2 الشقة رقم)

 STATION(وار أكيو  مراكش واملعد 

SERVICE AUTOMOBILE)واملسجل)

عياصره) بجليع  التجاري  بالسجل 

في شركة،) واملعيوية كحصة  املا 6ة 

قوم بلبلغ)1.314.222) رهلا.
فعلى  ائني مقدم الحصة املذكور)

إلى) بتصريحاتهم  6تقدموا  أن  أعاله 

باملحكلة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بلراكش  اجل أآل 6بتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

 57 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1636

املحكلة  التجارية بلراكش
ملف))رقم):)2021/198

حساب))عد ):)2021/4042

بيع أصل تجاري
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
في) مسجل  (2221 نوفلبر) (15 بتاريخ)

مراكش تحت املراآع التالية):
2221- املداجيل) كياش 
استخالص) أمر  (2297259-11271

.84942
 RIAD املسلا3) :الشركة  باعت) (
املسؤولية) محدو 3  شركة  (TIDLI
ومقرها) 122.222) رهم  رأسلالها)
42) رب) مراكش،) هو  الرئي�سي 

لالعويش اسول املد6ية.
غومريش) غومريش  للسيد 
اصبهان) إقامة  (15 بالرباط) القاطن 
حي) العرعار  شارع  (5 شقة) (2 علار3)
الوطيية) للبطاقة  الحامل  الرياض 

 .F813344(رقم
القاطية) بوزيد  حورية  والسيد3 
 2 إقامة اصبهان علار3) (15 بالرباط)
الرياض) حي  العرعار  شارع  (5 شقة)
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحاملة 

.G822222
الكائن) التجاري  األصل  مجلوع 
اسول) لالعويش  42) رب  بلراكش)

املد6ية.
واملقيد) الضيافة،) لدار  واملعد 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)
من) (92729 عد ) تحت  بلراكش 
من) و4232) اإل6ضاحي  السجل 
عياصره) بجليع  الترتيبي  السجل 
بثلن إآلالي قدره) املا 6ة واملعيوية 
322.222.22)تم اإلبراء)ميه في العقد.
أعاله) املذكور  البائع  على  ائني 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدوا  أن 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشرا))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كتالابة الضبط)

58 مكرر

املحكلة  التجارية بلراكش
ملف))رقم):)2021/199

حساب))عد ):)2021/4043

بيع أصل تجاري
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ)8) يسلبر)2221)مسجل في)22 

 يسلبر)2221)تحت املراآع التالية):

أمر) (2124259 املداجيل) كياش 

توصيل) (2021/91030 استخالص)

األ اء)222131111211249.

 LOUNE املسلا3) الشركة  باعت 

مسؤولية) ذات  شركة  (RESORT

محدو 3 ذات شريك وحيد رأسلالها)

مقرها) الكائن  12.222) رهم 

حي املواسين  رب السيان) بلراكش،)
واملقيد3 بالسجل التجاري) (،33 رقم)

عد )22829.

  BAKOHA السلا3) للشركة 

املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 

الكائن) 12.222) رهم  رأسلالها)

على اليلين) (2 رقم) مقرها بلراكش،)

شقة)2)زاوية زنقة طارق بن زيا  وابن)

علار3) سيور  إكسيل  إقامة  عائشة 

واملقيد3 بالسجل التجاري عد ) (18

.122955

مجلوع األصل التجاري املستغل)

حي) بلراكش  الكائن  الضيافة  كدار 

(،33 رقم) السيان  املواسين  رب 

عد ) التجاري  بالسجل  واملقيد3 

من السجل التحليلي وتحت) (22829

عد )1772)من السجل الترتيبي.

 152.423.73 بثلن إآلالي قدره)

تم اإلبراء)ميه في العقد.

البائعة) الشركة  على  ائني 

6تقدموا) أن  أعاله  املذكور3 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)

بلراكش  اجل) التجارية  باملحكلة 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  6بتدئ  أآل 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشرا)

)15()من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

59 مكرر

املحكلة  التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف عد )2021/200

حساب عد )2021/4044

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

في مسجل  (2221 12) يسلبر)  في)

املراآع) تحت  (2221 23) يسلبر)

التالية):

كياش املداجيل)):)2125451)-)أمر)

توصيل) باستخالص)2021/92077،)

األ اء)22213128111249.

بلعطار،) الغالية  السيد3  باعت 

إسيل) تجزئة  بلراكش،) الساكية 

الحامل لبطاقة التعريف) (،321 رقم)

.E32121( الوطيية عد

 SOCIETE« املسلا3) للشركة 

ذات) شركة  («WHITE DRINK

املسؤولية ذات شريك وحيد في طور)

12.222) رهم،) رأسلالها) التأسيس،)

حي) امليار3  بلراكش،) مقرها  الكائن 

املسير3)1)»ب».

مجلوع الحقوق املشاعة املللوكة)

املستغل) التجاري  األصل  في  له 

امليار3 حي) الكائن بلراكش،) كلقهى،)

رقم) الحوز  عللية  »ب») (1 املسير3)

عد ) التجاري  بالسجل  واملقيد3  (9

من السجل التحليلي وتحت) (91132

رقم)3284)من السجل الترتيبي.

بثلن إآلالي قدره مائة وجلسون)

تم) )152.222) رهم() ألف  رهم)

اإلبراء)ميه في العقد.

البائعة)) الشركة  فعلى  ائني 

6تقدموا) أن  أعاله  املذكور3 

السجل) قسم  إلى  بتصريحاتهم 

التجاري باملحكلة التجارية بلراكش)

نشر) تاريخ  من  6بتدئ  أآل   اجل 

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن 

الخامس عشر)))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

 60 مكرر

املحكلة  التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف عد )2021/201

حساب عد )2021/4045

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

في مسجل  (2221 6ونيو) (12  في)

5)6وليو)2221)تحت املراآع التالية):

كياش املداجيل)):)2258221)-)أمر)

توصيل) باستخالص)2021/51031،)

األ اء)22211821411249.

بالخطار،) آلال  السيد  باع 

إ6كيدر،) تجزئة  بلراكش،) الساكن 

عالل) شارع  (،27 رقم) (112 علار3)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الفا�سي 

.E129478( الوطيية عد

 SOCIETE« املسلا3) للشركة 

ذات) شركة  («WHITE DRINK

املسؤولية ذات شريك وحيد في طور)

12.222) رهم،) رأسلالها) التأسيس،)

حي) امليار3  بلراكش،) مقرها  الكائن 

املسير3)1)»ب».

مجلوع الحقوق املشاعة املللوكة)

املستغل) التجاري  األصل  في  له 

امليار3 حي) الكائن بلراكش،) كلقهى،)

رقم) الحوز  عللية  »ب») (1 املسير3)

عد ) التجاري  بالسجل  واملقيد3  (9

من السجل التحليلي وتحت) (91132

رقم)3285)من السجل الترتيبي.

بثلن إآلالي قدره مائة وجلسون)

تم) )152.222) رهم() ألف  رهم)

اإلبراء)ميه في العقد.

البائعة)) الشركة  فعلى  ائني 

6تقدموا) أن  أعاله  املذكور3 

السجل) قسم  إلى  بتصريحاتهم 

التجاري باملحكلة التجارية بلراكش)

نشر) تاريخ  من  6بتدئ  أآل   اجل 

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن 

الخامس عشر)))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

 61 مكرر



1637 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

املحكلة  التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف عد )2021/202

حساب عد )2021/4052

في مؤرخ  توثيقي  عقد   بلقت�سى 

مسجل) (2221 22) يسلبر)

 2221 7) يسلبر) بتاريخ) بلراكش 
العامري) نور3  السيد3  باعت 

الوطيية التعريف  لبطاقة   الحاملة 

بعلار3) الساكية  (EE519992 رقم)

752)الشقة)1)الطابق السفلي تجزئة)

الشرف مراكش.

لفائد3):)

الحامل) السيد احلد االنصاري،)

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

EE228492)؛

السيد عز الد6ن عدناني،)الحامل)

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

Y359122)؛

الكائن) التجاري  األصل  آليع 

مراكش) (152 رقم) القيارية  بسويقة 

واملعد ملزاولة بيع التوابل بالتقسيط)

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم)112728)بجليع عياصره املا 6ة)

422.222) رهم) بلبلغ) واملعيوية 

)أربعلائة  رهم(.

فعلى  ائني البائعة املذكور3 أعاله))

قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدموا  أن 

التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر)))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.

عن رئيس كتابة الضبط

 62 مكرر

املحكلة  التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف عد )2021/203

حساب عد )2021/4053

في مؤرخ  توثيقي  عقد   بلقت�سى 

في مسجل  (2221  32) يسلبر)

املراآع) تحت  (2221 7) يسلبر)

التالية:

كياش املداجيل):)2122122)-)أمر)
توصيل) باستخالص)2021/87652،)

األ اء)22212981411249.
املسلا3 الشركة   باعت 
ذات) شركة  («RIAD PAPILLION«
شريك) ذات  املحدو 3  املسؤولية 
122.222) رهم،) رأسلالها) وحيد،)
15) رب) بلراكش،) مقرها  الكائن 
واملقيد3،) املد6ية،) تيزوكارين،)
 42521 عد ) التجاري  بالسجل 
 SHADES OFRED للشركة املسلا3)
املحدو 3) املسؤولية  ذات  شركة 
الكائن) 122.222) رهم  رأسلالها)
رقم) بللجا   تجزئة  بلراكش  مقرها 
املسار) (15 رقم) الثاني  الطابق  (227
رقم) التجاري  بالسجل  واملقيد3 

.119149
مجلوع األصل التجاري))املستغل)
بلراكش، الكائن  للضيافة   كدار 
املد6ية واملقيد3) 15) رب تيزوكارني،)

بالسجل التجاري رقم)42521.
من السجل التحليلي وتحت عد )

1772)من السجل الترتيبي.
ثالثلائة) قدره  إآلالي  بثلن 
 352.222( الف  رهم) وجلسون 

 رهم()تم اإلبراء)ميه في العقد.
البائعة) الشركة  على  ائني 
6تقدموا) أن  أعاله  املذكور3 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)
بلراكش،) اجل) التجارية  باملحكلة 
اإلعالن) نشر  تاريخ  من  6بتدئ  أآل 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

)15()من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 63 مكرر

املحكلة  التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف عد )2021/191

حساب عد )2021/3995

أمام) موثق  عقد  بلقت�سى 
موثق) لحسن  ا6ت  علي  األستاذ 
 2221 2) يسلبر) 6وم) بلراكش 
 2221 7) يسلبر) بتاريخ) ومسجل 

جد6جة) السيد3  باعت  بلراكش،)

رقم) فيال  بلراكش  الساكية  ازنيبر،)

مساكن) اليخيل  زهر3  اقامة  (27

الحاملة) الشلالي،) التخيل  مراكش 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

بشار3،) فرح  السيد3  (Y1282

عثلان) تجزئة  بلراكش  الساكية 

لبطاقة) الحامل  تاركة،) ( (34 الرقم)

(،E372185 رقم) الوطيية  التعريف 

الساكن) محسن،) بشار3  السيد 

السا س) محلد  شارع  بلراكش 

(،8 علار3 س شقة) (1 اقامة الزيتون)

الوطيية التعريف  لبطاقة   الحامل 

بشار3) والسيد  (،E372185 رقم)

فيال) بلراكش  الساكن  طارق،)

اليخيل) زهر3  اقامة  (27 رقم)

الشلالي،) اليخيل  مراكش  مساكن 

الوطيية التعريف  لبطاقة   الحامل 

للسيد محلد بربان) (،E143723 رقم)

الوطيية التعريف  لبطاقة   الحامل 

التجاري) كل األصل  (،J428427 رقم)

بجليع) ملزوضية  صيدلية  املسمى 

الكائن) واملعيوية  املا 6ة  عياصره 

رقم) شيشاو3  علالة  باملزوضية 

املعد) بلراكش  التجاري  مركز  (11

مسجل) وهو  الطبية،) األ وية  لبيع 

بالسجل التجاري بلراكش تحت رقم)

وذلك) التحليلي،) بالسجل  (72942

الف  راهم تسعلائة  قدره   بثلن 

 .(DHS 922.222.22(

أعاله)) املذكور  البائع  فعلى  ائني 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدموا  أن 

التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر)))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

 64 مكرر

املحكلة  التجارية بلراكش
ملف عد ):)2021/192

حساب):)2021/4005

بيع أصل التجاري 
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

مسجل) (،2221 نوفلبر) (28 بتاريخ)

تحت املراآع) (،2221 نوفلبر) (17 في)

2221- (: املداجيل) كياش  (: التالية)

باستخالص) أمر  (2295429-11271

.83498

 ROUGE(3باعت):)الشركة املسلا

ET SUD)شركة محدو 3 املسؤولية،)

ومقرها) 122.222) رهم  رأسلالها)

بوسا) رياض  مراكش،) هو  الرئي�سي 

ضبا�سي) آد6د  رب  192) رب 

املد6ية.

 RIAD EL HARIA(3للشركة املسلا

ذات) املسؤولية  محدو 3  شركة 

 122.222 رأسلالها) وحيد،) شريك 

مراكش،) هو  الرئي�سي  ومقرها   رهم 

علارA2(3،)الطابق األول شقة رقم)2 

أبواب مراكش.

الكائن) التجاري  األصل  مجلوع 

بلراكش رياض بوسا)192) رب آد6د)

 رب ضبا�سي املد6ية.

واملقيد) الضيافة،) لدار  واملعد 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)

بلراكش،)تحت رقم)19291.

من) من السجل اال6ضاحي و242)

عياصره) بجليع  الترتيبي  السجل 

املا 6ة واملعيوية.

 522.222 قدره) إآلال  بثلن 

 رهم،)تم اإلبراء)ميه في العقد.

أعاله) املذكور  البائع  فعلى  ائني 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدموا  أن 

التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 

من) 6بتدئ  أآل  بلراكش،) اجل 

في) وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن األول

65 مكرر
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املحكلة  التجارية بلراكش
ملف عد ):)2021/193
حساب):)2021/4008

بيع أصل التجاري 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
22))نوفلبر)2221،)ومسجل بلراكش)
باع السيد) (،2221 2) يسلبر) بتاريخ)
لبطاقو3) الحامل  لطيفي  علر 
(،E57231 رقم) الوطيية  التعريف 
الساكن ب حي كوغرضة ا6ت أورير)
مراكش لفائد3 السيد عبد اللطيف)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الجاللي 

.E242228(الوطيية رقم
آليع األصل التجاري الكائن بحي)
مقابل) الثاني  الحسن  شارع  ا6كو ار 
املستشفى املركز ظي ا6ت أورير وال6ة)
إصالح) مهية  ملزاولة  واملعد  مراكش 
بالدراآات بيوعيها واملسجل بالسجل)
بجليع) (133242 التجاري تحت رقم)
بلبلغ) واملعيوية  املا 6ة  عياصره 

222.222) رهم).
أعاله) املذكور  البائع  فعلى  ائني 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدموا  أن 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
66 مكرر

 
املحكلة  التجارية بلراكش

ملف عد ):)2021/192
حساب):)2021/4007

بيع أصل التجاري 
في) مؤرخ  عدلي  عقد  بلقت�سى 
بلراكش) ومسجل  (2221 4) يسلبر)
ورثة) باع  (،2221 9) يسلبر) بتاريخ)
العزيز) عبد  السيد  باهلل  املرحوم 

الصوابني وهم):
توفيق الصوابني،)الحامل لبطاقة)

.E232554(التعريف الوطيية رقم
الحامل) الصوابني،) الها ي  عبد 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.E24922
الحامل) الصوابني،) الكريم  عبد 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.E372223

رشيد3 الصوابني الحاملة لبطاقة)
.E229825(التعريف الوطيية رقم

لبطاقة) الحاملة  الصوابني  ثرية 
E229984(التعريف الوطيية رقم

ربيعة الصوابني الحاملة لبطاقة)
.E229818(التعريف الوطيية رقم

نظير3 الصوابني،)الحاملة لبطاقة)
.E428529(التعريف الوطيية رقم

محلد الصوابني،)الحامل لبطاقة)
.P33928(التعريف الوطيية رقم

لبطاقة) الحاملة  شفيق  جد6جة 
.B421523(التعريف الوطيية رقم

الجاعلين مقر سكياهم برقم)151 
تجزئة الرياض العالي سطات.

ا6ت) الكريم  عبد  السيد  لفائد3 
التعريف) لبطاقة  الحامل  بوعز3 

.E227991(الوطيية رقم
الكائن) التجاري  األصل  آليع 
38)بوطويل باب  كالة مراكش) برقم)
واملسجل) ثابت  بسعر  ملطعم  واملعد 
عياصره) بجليع  التجاري  بالسجل 
 222.222 بلبلغ) واملعيوية  املا 6ة 

 رهم.
والذي كان مسجال في اسم السيد)
عد ) تحت  الصوابني  العزيز  عبد 

.78222
أعاله) املذكور  البائع  فعلى  ائني 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدموا  أن 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
67 مكرر

 
املحكلة  التجارية بلراكش

ملف عد ):)2021/195

حساب):)2021/4017

بيع أصل التجاري 
في) مؤرخ  عدلي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بلراكش) (2219 19)سبتلبر)
باع السيد) (،2219 أكتوبر) (17 بتاريخ)
عبد الرحيم الشباني الحامل لبطاقة)
(،E41522 رقم) الوطيية  التعريف 
الساكن بفيال الشباني زنقة اشبيلية)
اليخيل الشلالي مراكش) (21 مجاط)

نيابة عن أوال ه):

الحامل) الشباني  جالد  السيد 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

الشباني) نا 6ة  السيد3  (،E372512

الوطيية) التعريف  الحاملةلبطاقة 
ابتسام) السيد3  (،E433797 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الشباني 

والسيد) (E492818 رقم) الوطيية 

لبطاقة) الحامل  الشباني  محلد 

(،EE13838 رقم) الوطيية  التعريف 

لفائد3 السيد3 زينب املالك الحاملة)

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

من)) املفر   الثلث  آليع  (E41525

فتوح) بباب  الكائن  التجاري  األصل 

املد6ية مراكش واملعد للفيدق املسمى)

عياصره) بجليع  اوكيلدن») »أوتيل 

 222.222 بلبلغ) واملعيوية  املا 6ة 

 رهم.

أعاله) املذكور  البائع  على  ائني 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدموا  أن 

التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

68 مكرر
 

املحكلة  التجارية بلراكش
ملف عد ):)2021/196

حساب):)2021/4032

بيع أصل التجاري 
في) مؤرخ  عدلي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ) ومسجل  (2221 25)مارس)

عبد) السيد  باع  (،2221 22)أبريل)

لبطاقة) الحامل  الجرائي  الجبار 

 E259125 رقم) الوطيية  التعريف 

الكائن) التجاري  األصل  ( آليع)

الخليفة) اعزيب  بلراكش  وار 

ابريك آلاعة واحة سيدي ابراهيم)

املعد) علي  بن  6وسف  سيدي  (328

مرآب) التجاري  النشاط  ملزاولة 

بالسجل) واملسجل  (GARGOTIER

بجليع) (122322 التجاري تحت رقم)

بلبلغ) واملعيوية  املا 6ة  عياصره 

72.222) رهم.

مساعد،) أسلاء) السيد3  لفائد3 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بأبواب) والساكية  (D534925 رقم)
مراكش ميطقة)12)علار3)32)ب شقة)

.28
الجبار) عبد  السيد  فعلى  ائني 
6تقدموا) أن  أعاله  املذكور  الجراءي 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)
بلراكش  اجل) التجارية  باملحكلة 
اإلعالن) نشر  تاريخ  من  6بتدئ  أآل 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

69 مكرر
 

املحكلة التجارية بلراكش
عقد تفويت أصل تجاري غير مسجل

ملف رقم 2221/184
حساب رقم 2221/3972

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بلراكش) (2221 أكتوبر) (12
بتاريخ)14)أكتوبر)2221)فوت السيد)
بيعطية محلد زكي ابن محلد الحامل)
 E124554(لبطاقة التعريف الوطيية
والساكن بلراكش،)تجزئة الكلية رقم)
89)شارع األمير موالي عبد هللا للسيد)
عباس،) بن  الرزاق  عبد  بللقدم 
ضب�سي  لرب) بلراكش  الساكن 
لبطاقة) الحامل  (22 رقم) الحجر3 

.E522181(التعريف الوطيية رقم
الغير) التجاري  األصل  آليع 
مسجل في السجل التجاري بالدكان)
شارع) الدو 6ات  بلراكش،) الكائن 
رقم) الشقوري  علارى  فلسطين 
والحلويات) للعصائر  واملعد  (2
املا 6ة) عياصره  بجليع  بالتقسيط 
واملعيوية والذي قوم بلبلغ)522222 

 رهلا))جلسلائة ألف  رهم(.
أن) أعاله  البائع  فعلى  ائني 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدموا 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
1 مكرر
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املحكلة  التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2221/185
حساب رقم 2221/3971

بتاريخ موثق  عقد   بلقت�سى 
بلراكش) مسجل  (2221 2) يسلبر)
سجل) (2221 8) يسلبر) بتاريخ)
 11271.2121427.2221. (: رقم)
 2021/88747 (: باالستخالص) أمر 

توصيل):
باعت السيد3 مختاري مريم بنت)
صيدالنية،) والسعد6ة،) بوآلعة 
بريستيجيا) إقامة  بلراكش  الساكية 
 21 علار3) عيبر  مدجل  ستي  كولف 
الجنسية،) مغربية  (،3 رقم) الشقة 
بتاريخ) املد6ية  بلراكش  مز ا 3 
للبطاقة) الحاملة  (1982 6يا6ر) (21
 EE128277 (: الوطيية للتعريف رقم)
الصالحة إلى غا6ة فاتح 6ونيو)2231.

اشرف) بقسيم  السيد  لفائد3 
صيدالني،) وفاطلة،) مصطفى  بن 
الساكن بلراكش إقامة ابن تاشفين)
آليز) (73 (: رقم) الشقة  (H3 بلوك)
مغربي الجنسية،)مز ا  بأكا 6ر أكا 6ر)
(،1988 6ونيو) (32 بتاريخ) ا اوتيان 
للتعريف) الوطيية  للبطاقة  الحامل 
الصالحة إلى غا6ة) (JB328372 (: رقم)

28)أبريل)2231.
الكائن) التجاري  األصل  آليع 
بلراكش تجزئة الصفصاف رقم): 138 
صيدلية) على  املحتوي  اإلنار3،) حي 
يستغل تحت شعار صيدلية فضيلة)
باملحكلة) التجاري  بالسجل  مسجل 
(: رقم) تحت  بلراكش  التجارية 
وتحت) التحليلي  بالسجل  (113338

رقم):)252)بالسجل الترتيبي.
تسعلائة) (: ونها6ته) قدره  بثلن 
 (952.222( ألف  رهم) وجلسون 
املذكور) املتيازل  فعلى  ائني   رهم 
إلى) بتعرضاتهم  6تقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بلراكش  اجل أآل أقصاه))
األول) تاريخ نشر اإلعالن  6بتدئ من 
من) عشر  الخامس  اليوم  في  وينتهي 

نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

2 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع حق الكراء التجاري
ملف رقم 2221/182

حساب رقم 2221/3981
بلقت�سى عقد رسمي أمام األستاذ)
مؤرخ) مراكش  موثق  محدا  آلال 
مسجل) (2221 نوفلبر) (19 و) (12 في)
مراكش بتاريخ)29)نوفلبر)2221)امر)
سجل) (84970/0221 باستخالص)
11271-2297294- رقم) اإل6داع 

 22212898211249   2221
الحامل) تبحت  محلد  السيد  باع 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 
تجزئة) بلراكش  الساكن  (E152794
السيد3) لفائد3  (51 رقم) (2 6اسلين)
لبطاقة) الحاملة  بكر  أبو  ماآد3 
آليع) (VA78222 رقم) التعريف 
الكائن) لللتجر  الكراء) في  الحق 
3  بلراكش رقم)349/7)سيدي عبا )

 NO( 7/349SIDI( ABBAD( 3(
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم)124444)وذلك مقابل ثلن البيع)
ألف  رهلا) وأربعون  مئتان  قدره 

.242.222
أعاله) املذكور  البائع  فعلى  ائني 
قسم) إلى  تعرضاتهم  6تقدموا  أن 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش)) اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

3 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2221/187
حساب رقم 2221/3991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بلراكش) (2221 أكتوبر) (22
السيد) باع  (2221 نوفلبر) (5 بتاريخ)
لبطاقة) الحامل  زكيري  إبراهيم 
 E33545 رقم) الوطيية  التعريف 
الصياعي) الحي  بتجزئة  الساكن 
لفائد3) مراكش  سيبع  (142 رقم)
السيد حليد زكيري الحامل لبطاقة)

.E39255(التعريف الوطيية رقم

من األصل) ()50%( نصف حصة)
التجاري الكائن بطوالة باب اغلات)
مراكش) (31 رقم) حلا () أبا  )شارع 
الخشب) لبيع  كلستو ع  واملعد 
بالسجل) واملسجل  بالتقسيط 
بجليع) (129774 التجاري تحت رقم)
بلبلغ) واملعيوية  املا 6ة  عياصره 

222.222) رهلا.
فعلى  ائني البائع املذكور أعاله أن)
6تقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)
التجارية  اجل) باملحكلة  التجاري 
اإلعالن) نشر  تاريخ  من  6بتدئ  اآل 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط)

4 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
تقد6م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2221/188
حساب رقم 2221/3984

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
2221)واملسجل بلراكش) 12)نوفلبر)
قدمت) (2221 3) يسلبر) بتاريخ)
آليع) أسفله  املذكور3  السيد3 
السالم) بدار  الكائن  التجاري  االصل 
وقيا 3) آلاعة  (184 رقم) (1 شطر)
واملعد على شكل) السعا 3 مراكش،)
واملقيد) لصيدلية  تجاري  محل 
تحت) بلراكش  التجاري  بالسجل 
125332)من السجل اإل6ضاحي) رقم)
واملعيوية،) املا 6ة  عياصره  بجليع 
 PHARMACIE شركة) في  حصص 
على الشكل) (ANNIAMA SARL AU

التالي):
-)نعلة هللا اميزميز الحامل للبطاقة)
تم تقويم) (EE 432122 الوطيية رقم)

الحصة ب)1292222) رهم.
أعاله) املذكور  البائع  فعلى  ائني 
أن 6تقدم بتعرضه إلى قسم السجل)
التجاري باملحكلة التجارية بلراكش)
نشر) تاريخ  من  6بتدئ  أآل   اجل 
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

تقد6م أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم 2221/189

حساب رقم 2221/3989

بلقت�سى عقد مدقق الحسابات)

مؤرخ في)9)6يا6ر)2221)قدمت السيد3)

لبطاقة) الحاملة  بيعزوز  وصال 

 E241952 رقم) الوطيية  التعريف 
والساكية ح م الجيوبي بلوك)74)رقم)

 PHARMACIE مراكش لشركة) (379

الكائن) (ABRAJ AL KOUTOUBIA

 MAG( N° في) االآتلاعي  مقرها 

 1 GROUPE 17 ABRAJ AL

 KOUTOUBIA MHAMID 9

التأسيس،) طور  في  (MARRAKECH

الكائن) التجاري  األصل  آليع 

 MAG( N°( 1( GROUPE( 17( ABRAJ

 AL KOUTOUBIA MHAMID 9

لنشاط) واملزاول  (MARRAKECH
الصيدلة واملسجل بالسجل التجاري)

تحت) بلراكش  التجارية  باملحكلة 
رقم)122944)بجليع عياصره املا 6ة)

 2.222.222 بلبلغ) قوم  واملعيوية 

 رهم.

فعلى  ائني البائع املذكور أعاله أن)

6تقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)

التجاري باملحكلة التجارية بلراكش)

 اجل أآل 6بتدئ من نشر اإلعالن)

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2221/192

حساب رقم 2221/3992
حرر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

امحلدي،) عثلان  األستاذ  بلكتب 

 2221 13) يسلبر) موثق بلراكش في)

واملسجل بلراكش بتاريخ)14) يسلبر)

برا 3) نجيبة  السيد3  باعت  (،2221

التعريف لبطاقة  الحاملة  العزيزي 
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الساكية) (A127217 رقم) الوطيية 
 27 رقم) ملحيطة  تجزئة  بلراكش 
لفائد3) شارع األمير موالي عبد هللا،)
السيد3 الهام امليوني الحاملة لبطاقة)
 D554744 رقم) الوطيية  التعريف 
بورو ) إقامة  بلراكش  الساكية 
5)شارع محلد السا س) الشقة رقم)
الحي الشتوي،)آليع األصل التجاري)
زنقة) باب  كالة  بلراكش  الكائن 
صيدلية) عن  عبار3  الزهراء) فاطلة 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
بجليع عياصره املا 6ة) (38238 رقم)
1.122.222) رهم. بلبلغ) واملعيوية 
املذكور3) البائعة  فعلى  ائني 
أعاله أن 6تقدموا بتعرضاتهم إلى قيم)
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
عد ):)2016/8308/75

ملف صعوبات املقاولة

شركة شانتيي نفال هيزارو

إشعار

بلقت�سى الحكم عد )73)الصا ر)
ملف) في  (2217 6وليو) (4 بتاريخ)
صعوبات املقاولة عد )16/8308/75 

قضت املحكلة التجارية بأكا 6ر.
اإلستلرا6ة) مخطط  بفسخ 
املحصور لفائد3 شركة شانتيي نفال)
 74 عد ) الحكم  وبلقت�سى  هيزارو 
في) (2212 نوفلبر) (23 بتاريخ) الصا  
امللف رقم)2010/30/1036)والحكم)

بالتصفية القضائية في حقها.
املقاولة) نشاط  باستلرار  باإلذن 
ملد3) القضائية  لتصفية  الخاضعة 
بطلب من) ( سة أشهر قابة للتجد6د)
عبد) السيد  على  باإلبقاء) السيد6ك 

اللطيف املحلدي قاضيا ميتدبا.
الحسين) السيد  على  باإلبقاء)
في) مهلته  وتحد6د  سيد6كا  ا حلي 
مباشر3 إآراءات التصفية القضائية)
مع) قانونا  عليه  ميصوص  هي  كلا 
وضع تقرير يعرض فيه املراحل اتي)
اتبعها في ذلك بشلول الحكم باليفاذ)

املعجل بقو3 القانون.

الدائيين) من  فاملطلوب  وعليه 

الخاضعين لللخطط وكذا الدائيين)

الذي نشأ حقهم بعد حصر املخطط)

التصريح بد6ونهم للسيد6ك بعيوانه)

بشارع) الكائن  ا حلي  الحسن  امتي 

موالي اسلاعيل علار3 ا6ليغ الطابق)

314)أكا 6ر))ضلن قائلة) الثالث قم)

مرفقة) املطلوبة  املبالغ  تتضلن 

شهرين) أآل  وذلك  اجل  بالوثائق 

من تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريد3)

 529-282 لللوا ) طبقا  الرسلية 

287-)من مدونة التجار3 ويلد  هذا)

للدائيين) بالنسبة  شهرين  األآل 

القاطيين جارج املللكة املغربية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

80

املحكلة التجارية باكا 6ر
مكتب السجل التجاري

عد  : 2221/23

حساب جصو�سي : 2838
بيع أصل تجاري

لتفويت) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ) اإلمضاء) املصحح  كراء) حق 

بلوآبه) فوتت  (2221 أكتوبر) (28

 GOLF FORMATION ( شركة)

MANAGEMENT)في شخص ملثلها)

 KAZMIERCZAK JEAN القانوني)

الفرن�سي الجنسية والحامل) (MARIE

 2112122Q رقم) التعريف  لبطاقة 

واملسجلة بالسجل التجاري باملحكلة)

 13829 رقم) تحت  بأكا 6ر  التجارية 

الكائن) التجاري  األصل  كراء) حق 

 RDC IMM BAHIA AV GENERAL

 KRTTANI AGADIR JIBRIL

في) ( (ASSISTANCE ET CONSEILS

 LEMAIRE القانوني) ملثلها  شخص 

الجنسية) الفرن�سي  (PHILIPPE

رقم) التعريف  لبطاقة  والحامل 

بالسجل) واملسجلة  (J21221Q

باكا 6ر) التجارية  باملحكلة  التجاري 

تحت رقم)21213)بثلن إآلالي قدره)

122.222) هم.

وبذك فإن رئيسة مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضبط 

ضبط) بلكتب  تسجل  التعرضات 

املحكلة التجارية بأكا 6ر  اجل أآل)

املوالية) ()15( 6وما) عشر3  الخلسة 

من) (84 الثانية طبقا لللا 3) للنشر3 

مدونة التجارية).
اإلعالن األول

تحت آليع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 6ر

بيع أصل تجاري
ملف رقم 2221/22

حساب جصو�سي : 2819

املحرر) البيع  عقد  بلقت�سى 

بلكتب األستاذ محلد املزروعي موثق)

بأكا 6ر املحرر في)3) يسلبر)2221.

ميار) السيد3  بلوآبه  باعت 

التعريف) لبطاقة  الحاملة   حلاني 

الوطيية)C438418،)األصل التجاري)

الكائن) البحار3») »صيدلية  املسمى)

تجزئة) مكرر  (22 رقم) (522 بزنقة)

واملسجل) املوظفين  حي  البحار3 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)

بأكا 6ر تحت الرقم التحليلي)52982،)

بنيخلف) أمل  السيد3  لفائد3 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

قدره) إآلالي  بثلن  (،J474772 رقم)

252.222) رهم.

مصلحة) رئيسة  فإن  وبذلك 

ذي) لكل  تعلن  الضبط  كتابة 

تسجل) التعرضات  أن  مصلحة 

التجارية) املحكلة  ضبط  بلكتب 

عشر3) الخلسة  أآل  بأكا 6ر  اجل 

طبقا) الثانية  للنشر3  املوالية  ()15(

من مدونة التجار3. (84 و) (83 لللا 3)

النشر3 الثانية
تحت آليع التحفظات

رئيسة مصلحة كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
عد ):)42

مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطر3 التسوية القضائية في 

حق شركة اتوليي ك 
عد  42
إشعار

بلقت�سى حكم عد )225)الصا ر)
بتاريخ)23) يسلبر)2221)بامللف عد )
املحكلة) لدى  (2021/8302/204
الذي ق�سى بفتح) التجارية بالبيضاء)
حق) في  القضائية  التسوية  مسطر3 
شركة اتوليي ك ذات السجل التجاري)
مقرها) والكائن  (149995 عد )
السيجاري) بهاء) زنقة  (22 اإلآتلاعي)

املعاريف الدارالبيضاء.
آالبي) أمين  محلد  السيد  وعين 
ابو) أنس  والسيد  ميتدبا  قاضيا 

جصيب قاضيا ميتدبا نائباعيه.
االمالي) الرحلان  عبد  والسيد 
شارع) (225 مكتبه) الكائن  سيد6كا 

محلد الخامس الدارالبيضاء.
الدائنيين) من  فاملطلوب  وعليها 
املعين) للسيد6ك  بد6ونهم  التصريح 
املبالغ) ضلن قائلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اجل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أآل 
مع) الرسلية  بالجريد3  االشعار  هذا 
بالنسبة) بشهرين  األآل  هذا  تلد6د 
إلى الدائنيين القاطيين جارج املللكة)
و719  (584 لللوا ) طبقا  املغربية 

و722)من مدونة التجار3.
عن رئيس كتابة الضبط

82

املحكلة التجارية بالدارالبيضاء)
ملف رقم):)132452
حساب رقم):)17331

عقد مقدمة
السيد3 بسلة الصفريوي الحامل)
 BE722782 رقم) الوطيية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 
التجاري) بالسجل  مسجل  وغير 
وحيد) مسير  وبصفته  بالدارالبيضاء)
التكوين جصائصها) في طور  لشركة 

كالتالي):
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تم تصريح على ما 6لي تم القيام)

 ARCHIB لشركة) طبيعية  بتقدمة 

مسؤولية  ذات  شركة   SARL .AU

محدو 3 بشريك واحد. 

شارع) بزاوية  (: اإلآتلاعي) مقرها 

إقامة) املستشفيات  وزنقة   6بر6ل 

تم) الدارالبيضاء) (3 الطابق) ريز   ي 

املذكور3 أعاله) الشركة  في  مساهلة 

بجليع عياصر أصول وجصوم األصل)

وتصبح) الطبيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)

من 6وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.

من) املستفيد3  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)

النهائي لهذه) اإلنشاء) اإلنتفاع ابتداء)

الكائن) التجاري  األصل  الشركة 

بالدارالبيضاء.

وزنقة) شارع  6بر6ل  زاوية 

املستشفيات إقامة  ي ريز الطابق)3 

وغير املسجل بالسجل) الدارالبيضاء)

وبذلك) بالدارالبيضاء) التجاري 

فالتعرضات تسجل بلكتب الضبط)

السجل) بلكتب  التجارية  باملحكلة 

التجاري.

النشر3 األولى 

83 مكرر

املحكلة))التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم):)132452

حساب رقم):)17338

عقد تقدمة

السيد سعا  الغلاري التللساني)

رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

للشخص) ملثل  بصفته  (C322217

الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

 242812 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.)جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):
طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 PHARMACIE AL HIKMA لشركة)
شركة) (CASABLANCA SARL AU
ذات مسؤولية محدو 3 بشريك واحد)
فيزال) زنقة  (8 ب) االآتلاعي  مقرها 
تم) زاوية زنقة اميوت الدار البيضاء)
املذكور3 أعاله) الشركة  في  مساهلة 
بجليع عياصر أصول وجصوم األصل)
وتصبح) الطبيعي  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)
من 6وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
بالدار البيضاء)ب)8)زنقة فيزال زاوية)

زنقة اميوت الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 
 242812 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.
النشر3 األولى 
رئيس كتابة الضبط

 84 مكرر

املحكلة))التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم):)132454

حساب رقم):)17348

عقد تقدمة
السيد مروان بن الكامي الحامل)
 BK345574 رقم) الوطيية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 
التجاري) بالسجل  ومسجل 
 434732 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.)جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
ذات) شركة  (4K DECO SARL
واحد بشريك  محدو 3  مسؤولية 

آيان) تجزئة  ب  االآتلاعي  مقرها  (
 14 متجر) (15 علار3) (13 اللوز زنقة)
الدار البيضاء)تم مساهلة في الشركة)
املذكور3 أعاله بجليع عياصر أصول)
للشخص) التجاري  األصل  وجصوم 
مالكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من 6وم) للعياصر املساهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
آيان) تجزئة  ب  بالدار البيضاء)
 14 متجر) (15 علار3) (13 اللوز زنقة)

الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 
 434732 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.
النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

 85 مكرر

املحكلة))التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم):)132422

حساب رقم):)17532

عقد تقدمة
السيد3 فاطلة القا ري الحسني)
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحاملة 
للشخص) ملثل  بصفته  (B227251
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)
 194522 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.)جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE LABORATOIRE
 DU COMPLEX SPORTIF SARL
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
ب) االآتلاعي  مقرها  واحد  بشريك 
املعاريف) محلد  مامون  زنقة  (23
الدار البيضاء)تم مساهلة في الشركة

)املذكور3 أعاله بجليع عياصر أصول)
للشخص) التجاري  األصل  وجصوم 
مالكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من 6وم) للعياصر املساهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
مامون) زنقة  (23 ب) بالدار البيضاء)

محلد املعاريف الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 
 194522 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.
النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

 86 مكرر

املحكلة))التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم):)132422

حساب رقم):)17531

عقد تقدمة
الحامل) احلد  بن  زهير  السيد 
 BJ122222 رقم) الوطيية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 
التجاري) بالسجل  ومسجل 
 292882 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.)جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE BOULEVARD
 OULED HADDOU SARL AU
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
ب) االآتلاعي  مقرها  واحد  بشريك 
حي) مكرر  (39 رقم) حدو  وال   شارع 
تم مساهلة) البيضاء) الدار  كريلات 
بجليع) أعاله  املذكور3  الشركة  في 
األصل) وجصوم  أصول  عياصر 
الطبيعي وتصبح) للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)
من 6وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.
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من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
بالدار البيضاء)ب شارع وال  حدو رقم)
39)مكرر حي كريلات الدار البيضاء.

التجاري) بالسجل  واملسجل 
 292882 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.
النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

 87 مكرر

املحكلة))التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)132422
حساب رقم):)17222

عقد تقدمة
السيد املهدي بيلخلوف الحامل)
 BE294539 رقم) الوطيية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 
التجاري) بالسجل  ومسجل 
 349252 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.)جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 WIDADS PHARMACIE SARL
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
االآتلاعي) مقرها  واحد  بشريك 
تجزئة) ناصر  �سي  حبيب  شارع  ب 
مرزوكة)1)تجزئة)27)الدار البيضاء)تم)
املذكور3 أعاله) الشركة  في  مساهلة 
بجليع عياصر أصول وجصوم األصل)
وتصبح) الطبيعي  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)
من 6وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الكائن) التجاري  األصل  الشركة 

�سي) حبيب  شارع  ب  بالدار البيضاء)

 27 تجزئة) (1 مرزوكة) تجزئة  ناصر 

الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 

 349252 رقم) تحت  بالدار البيضاء)

بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.

النشر3 األولى
رئيس كتابة الضبط

 88 مكرر

املحكلة))التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم):)132428

حساب رقم):)17225

عقد تقدمة

الحامل) طريقي  صالح  السيد 

 JE224272 رقم) الوطيية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 
التجاري) بالسجل  ومسجل 

 412982 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.)جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 LA SOCIETE G CREATION SARL

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

االآتلاعي) مقرها  واحد  بشريك 
مكرر) (58 رقم) القريعة  27) رب  ب)

الدار البيضاء)تم مساهلة في الشركة)
املذكور3 أعاله بجليع عياصر أصول)

للشخص) التجاري  األصل  وجصوم 

مالكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من 6وم) للعياصر املساهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.

من) املستفيد3  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الكائن) التجاري  األصل  الشركة 

القريعة) 27) رب  ب) بالدار البيضاء)
رقم)58)مكرر))الدار البيضاء.

التجاري) بالسجل  واملسجل 
 412982 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.
النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

 89 مكرر

املحكلة))التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم):)132472

حساب رقم):)17232

عقد تقدمة
الرحيم  وباللي) عبد  السيد 
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 
للشخص) ملثل  بصفته  (B215297
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)
 422282 رقم) تحت  بالدار البيضاء)

جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
MOKAGHIB SARL AU)شركة ذات)
واحد) بشريك  محدو 3  مسؤولية 
الريحان) إقامة  مقرها االآتلاعي ب 
1)شقة) زنقة آورج ساند الطابق) (7
2)معاريف الدار البيضاء)تم مساهلة)
بجليع) أعاله  املذكور3  الشركة  في 
األصل) وجصوم  أصول  عياصر 
الطبيعي وتصبح) للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)
من 6وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
 7 الريحان) إقامة  ب  بالدار البيضاء)
 2 1)شقة) زنقة آورج ساند الطابق)

معاريف الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 
 422282 رقم) تحت  بالدار البيضاء)
بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.
النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

 90 مكرر

املحكلة))التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم):)132472

حساب رقم):)17252

عقد تقدمة

الحاملة) زمامة  نا 6ة  السيد3 

 B294132 رقم) الوطيية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  امللثلة  بصفتها 

التجاري) بالسجل  ومسجل 

 212942 رقم) تحت  بالدار البيضاء)

وبصفتها مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.)جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE LAHJAJMA NADIA

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

مقرها) واحد  بشريك  محدو 3 

علار3) فار  شارع  ي  ب  االآتلاعي 

تم مساهلة) البيضاء) الدار  تغازوت 

بجليع) أعاله  املذكور3  الشركة  في 

األصل) وجصوم  أصول  عياصر 

الطبيعي وتصبح) للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)

من 6وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.

من) املستفيد3  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الكائن) التجاري  األصل  الشركة 

بالدار البيضاء)ب شارع  ي فار علار3)

تغازوت الدار البيضاء.

التجاري) بالسجل  واملسجل 

 212942 رقم) تحت  بالدار البيضاء)

بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.

النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

 91 مكرر
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املحكلة  التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)132474

حساب رقم):)17252

عقد تقدمة

الحاملة) نفدي  الهام  السيد3 

 IB41824 رقم) الوطيية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  امللثلة  بصفتها 

التجاري) بالسجل  ومسجل 

 441822 رقم) تحت  بالدار البيضاء)

وبصفتها مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين.)جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE FOUARAT SANTE

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

مقرها) واحد  بشريك  محدو 3 

الفوارات  رب) شارع  ب  االآتلاعي 

عا ل حي املحلدي الدار البيضاء)تم)

املذكور3 أعاله) الشركة  في  مساهلة 

بجليع عياصر أصول وجصوم األصل)

وتصبح) الطبيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)

من 6وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.

من) املستفيد3  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

وسيكون) العقد  هذا  توقيع  من 

االنشاء) ابتداء) االنتفاع  أ6ضا  لها 

النهائي لهذه الشركة األصل التجاري)

شارع) ب  بالدار البيضاء) الكائن 

املحلدي) حي  عا ل  الفوارات  رب 

الدار البيضاء.

التجاري) بالسجل  واملسجل 

 441822 رقم) تحت  بالدار البيضاء)

بلكتب) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

بلكتب) التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري.

النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

 92 مكرر

املحكلة  التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم):)132482
حساب رقم):)17915

عقد تقدمة
السيد عز العرب بيجلون الحامل)
 B34432 رقم) الوطيية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 
التجاري) بالسجل  مسجل  وغير 

بالدار البيضاء.)جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
GAB ARCHI SARL AU)شركة ذات)
واحد) بشريك  محدو 3  مسؤولية 
مقرها االآتلاعي ب)3)تجزئة املحيط)
رقم)234)وال  عزوز الدار البيضاء)تم)
املذكور3 أعاله) الشركة  في  مساهلة 
بجليع عياصر أصول وجصوم األصل)
وتصبح) الطبيعي  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)
من 6وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
املحيط) تجزئة  (3 ب) بالدار البيضاء)

رقم)234)وال  عزوز الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  املسجل  وغير 
فالتعرضات) وبذلك  بالدار البيضاء)
باملحكلة) الضبط  بلكتب  تسجل 

التجارية بلكتب السجل التجاري.
النشر3 األولى

رئيس كتابة الضبط

 93 مكرر

املحكلة))التجارية بالدارالبيضاء)
ملف رقم):)132484
حساب رقم):)17918

عقد تقدمة
التاقي) املالك  عبد  السيد)3()
الوطيية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

 .BK52522(رقم
للشخص) ملثل  بصفته 
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

بالدارالبيضاء)تحت رقم)285422.

في) للشركة  وبصفته مسير وحيد 
طور التكوين.

جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة.
SAGA CONSEIL SARL AU

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد مقرها االآتلاعي ب)

الولفة) تانسيفت  شارع وا   (315
الدارالبيضاء

تم مساهلة في الشركة املذكور3)
أعاله بجليع عياصر أصول وجصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من 6وم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) التجاري والحال تقدمته 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي) االنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 
لهذه الشركة االصل التجاري والكائن)

بالدارالبيضاء.
تانسيفت)) وا   شارع  (315 ب)

الولفة الدارالبيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء)تحت رقم)285422.
تسجل) التعرضات  فان  وذلك  (

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية.
النشر3 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 94 مكرر

املحكلة))التجارية بالدارالبيضاء)

ملف رقم)):)132482

حساب رقم):)17938

عقد تقدمة
السيد)3()جد6جة اشيوي الحامل)
رقم) الوطيية  التعريف  للبطاقة 

 .BK373482
للشخص) ملثل  بصفته 
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

بالدارالبيضاء)تحت رقم)429758.
في) للشركة  وبصفته مسير وحيد 

طور التكوين.

جصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما 6لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة.
CONFORT VISUEL SARL AU

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد مقرها االآتلاعي ب)

8)زنقة)181)آليلة)5))الدارالبيضاء
تم مساهلة في الشركة املذكور3)
أعاله بجليع عياصر أصول وجصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من 6وم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) التجاري والحال تقدمته 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي) االنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 
لهذه الشركة االصل التجاري والكائن)

بالدارالبيضاء.
  5 آليلة) (181 زنقة) (8

الدارالبيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء)تحت رقم)429758.
تسجل) التعرضات  فان  وذلك  (

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية.
النشر3 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 95 مكرر

املحكلة))التجارية بالدارالبيضاء)
ملف رقم)):)132492
حساب رقم):)18225

عقد تقدمة
البوستاني) سياء) السيد)3()
الوطيية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

.F528298(رقم
للشخص) ملثل  بصفته 
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

بالدارالبيضاء)تحت رقم)437432.
في) للشركة  وبصفته مسير وحيد 

طور التكوين.
جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة.

 CENTRE DE BIOLOGIE
.MANSOUR  SARL AU



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1644

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد مقرها االآتلاعي ب)

الرومي) صهيب  زنقة  (419
البرنو�سي)))الدارالبيضاء.

تم مساهلة في الشركة املذكور3)
أعاله بجليع عياصر أصول وجصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من 6وم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) التجاري والحال تقدمته 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي) االنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 
لهذه الشركة االصل التجاري والكائن)

بالدارالبيضاء.
الرومي) صهيب  زنقة  (419

البرنو�سي)))الدارالبيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء)تحت رقم)437432.
تسجل) التعرضات  فان  وذلك  (

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية.
النشر3 االولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 96 مكرر

املحكلة))التجارية بالدارالبيضاء)

ملف رقم)):)132492

حساب رقم):18212

عقد تقدمة
الحامل) املعروفي  ريم  السيد)3()
رقم) الوطيية  التعريف  للبطاقة 

BE224273.
للشخص) ملثل  بصفته 
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

بالدارالبيضاء)تحت رقم)324524.
في) للشركة  وبصفته مسير وحيد 

طور التكوين.
جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة.

 PHARMACIE RIM AIN
.HARROUDA SARL AU

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
االآتلاعي) مقرها  وحيد  بشريك 
B 92)تجزئة االمل ا عين حرو 3) ( ب)

سيدي البرنو�سي)))الدارالبيضاء.

تم مساهلة في الشركة املذكور3)
أعاله بجليع عياصر أصول وجصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من 6وم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) التجاري والحال تقدمته 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي) االنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 
لهذه الشركة االصل التجاري والكائن)

بالدارالبيضاء.
B 92)تجزئة ا عين حرو 3 سيدي)

البرنو�سي الدارالبيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء)تحت رقم)324524.
تسجل) التعرضات  فان  وذلك  (

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية.
النشر3 االولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 97 مكرر

املحكلة))التجارية بالدارالبيضاء)
ملف رقم)):)132494
حساب رقم):18218

عقد تقدمة
الحامل) ( بوشر3) بر3  السيد)3()
رقم) الوطيية  التعريف  للبطاقة 

.BH529312.
للشخص) ملثل  بصفته 
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

بالدارالبيضاء)تحت رقم)317412.
في) للشركة  وبصفته مسير وحيد 

طور التكوين.
جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة.

.PAHRMACIE ABIR SARL AU
محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مقرها االآتلاعي ب)
زنقة)22)مجلوعة)2)سيدي مومن)

آد6د رقم)3)))الدارالبيضاء.
تم مساهلة في الشركة املذكور3)
أعاله بجليع عياصر أصول وجصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من 6وم تسجيلها)
في السجل التجاري.

من) املستفيد3  للشركة  سيكون 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) التجاري والحال تقدمته 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)
النهائي) االنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 
لهذه الشركة االصل التجاري والكائن)

بالدارالبيضاء.
زنقة)22)مجلوعة)2)سيدي مومن)

آد6د رقم)3)))الدارالبيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء)تحت رقم)317412.
تسجل) التعرضات  فان  وذلك  (

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية.
النشر3 االولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 98 مكرر

املحكلة))التجارية بالدارالبيضاء)
ملف رقم)):132492
حساب رقم):18117

عقد تقدمة
الحامل) ( نعيلة سكتني) السيد)3()
رقم) الوطيية  التعريف  للبطاقة 

 . B 157259
للشخص) ملثل  بصفته 
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

بالدارالبيضاء)تحت رقم)372392.
في) للشركة  وبصفته مسير وحيد 

طور التكوين.
جصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة.

 GRIMPER POUR GRANDIR
.PRIVEE SARL AU

محدو 3) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد مقرها االآتلاعي ب)

بوعبيد) الرحيم  عبد  شارع  ( (38
الوزيس)))الدارالبيضاء.

تم مساهلة في الشركة املذكور3)
أعاله بجليع عياصر أصول وجصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من 6وم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيد3  للشركة  سيكون 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) التجاري والحال تقدمته 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أ6ضا)

النهائي) االنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة االصل التجاري والكائن)

بالدارالبيضاء.

بوعبيد) الرحيم  عبد  شارع  ( (38

الوزيس)))الدارالبيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء)تحت رقم)372392.

تسجل) التعرضات  فان  وذلك  (

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية.
النشر3 االولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 99 مكرر

املحكلة))التجارية بالدارالبيضاء)

ملف رقم : 132442

حساب رقم : 17221
 بيع  اصل تجاري

فوتت

  DAWAJIN HAY ADIL SARL شركة

امللثلة من طرف 

السيد جالد بديع الحامل لبطاقة 

BH322322 التعريف الوطيية رقم

لفائد3 

A-B-PROMIVIAND SARL شركة

السيد عبد اللطيف بوبكري الحامل 

للبطاقة التعريف الوطيية رقم 

BE725727

املعد) التجاري  االصل  مجلوع 

بالدارالبيضاء) املتواآد  للجزار3 

بلفيد6ر) السالوي  را�سي  زنقة  (32

رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.332995

تسجل) التعرضات  فان  وذلك 

باملحكلة) الضبط  بلكتب 
التجاري) السجل  مكتب  ( التجارية)

6وما) (15 اآل) بالدارالبيضاء) اجل 

املوالي للنشر3 االولى والثانية.

النشر3 الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

104 مكرر
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املحكلة  التجارية بالدارالبيضاء 
ملف رقم : 132452
حساب رقم : 17512

تفويت حقوق مشاعة في أصل 
تجاري
فوت

السيد  املرشو ي فؤا   الحامل 
لبطاقة التعريف الوطيية

B432951 رقم 
السيد املرشو ي عبد اللطيف   
الحامل لبطاقة التعريف الوطيية 

B454215 رقم
لفائد3 

السيد العدناني محلد  الحامل 
للبطاقة التعريف الوطيية رقم 

BL54575
آليع الحقوق املشاعة في االصل)
بالتقسيط) للجزار3  املعد  التجاري 
 BOUCHERIE MAAROUFI املسمى)
سوق) (71 بالدارالبيضاء) املتواآد 
واملسجل) الحرية،) شارع  الحرية 
رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

.109532/444276
تسجل) التعرضات  فان  وذلك 
باملحكلة) الضبط  بلكتب 
التجاري) السجل  مكتب  ( التجارية)
6وما) (15 اآل) بالدارالبيضاء) اجل 

املوالي للنشر3 االولى والثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

105 مكرر

املحكلة  التجارية بالدارالبيضاء
ملف عد  : 132458

حساب :  17522

بيع حقوق مشاعة ألصل تجاري
تحيح) نعيلة  السيد3  (: فوتت)
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE572827
الحلداي)) رقية  (: السا 3) لفائد3 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE252422
قاصر) فاضل  اللطيف   عبد 
لبطاقة) الحامل  ( فاضل) هللا  عبد 

.BL48452(التعريف الوطيية

الحامل لبطاقة) ( مصطفى فاضل)
.BL72837(التعريف الوطيية

لبطاقة) الحامل  ( فاضل) جالد 
.BJ423447(التعريف الوطيية

لبطاقة) الحامل  فاضل  عا ل 
.BJ431943(التعريف الوطيية

عبد العزيز فاضل))الحامل لبطاقة)
.BL82429(التعريف الوطيية

لبطاقة) الحاملة  فاضل  لطيفة  (
.BL33273(التعريف الوطيية

آليع الحقوق املشاعةالتي تللكها)
البائعة والتي تقدر باليصف)50%)في)
املالبس) لبيع  املعد  التجاري  األصل 
الجاهز3 واملتواآد بالدارالبيضاء))حي)
واملسجل) (11 رقم) (38 السلار3 زنقة)

بالسجل التجاري عد )275432.
التعرضات) فإن  وبذلك 
باملحكلة) الضبط  بلكتب  تسجل 
التجاري) السجل  مكتب  التجارية 
جلسة) أآل  بالدارالبيضاء) اجل 
األولى) للنشر3  املوالي  6وما  عشرا 

والثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

106 مكرر

املحكلة  التجارية بالدارالبيضاء
ملف عد  : 132424

حساب :  17231
بيع اصل تجاري

فوتت):
 URBAN KITCHEN SARL(شركة
امللثلة من طرف السيد3 مريم) (AU
التعريف) لبطاقة  الحامل  السقاط 

.BK337288(الوطيية
لفائد3):

 EAT AND DREAM شركة)
سرغيني) 6اسين  السيد  (SARL AU
الوطيية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.BE852255
الكائن) التجاري  األصل  مجلوع 
بالدار البيضاء)زنقة ابن آهير الطابق)
بوركون) (21 رقم) محل  السفلي 
عد ) ( التجاري) بالسجل  واملسجل 

.412127

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجاري  اجل أآل)
للنشر3) املوالي  6وما  عشرا  جلسة 

األولى والثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

107 مكرر

املحكلة  التجارية بالدارالبيضاء
ملف عد  : 132478

حساب :  17744
 صدقة حقوق مشاعة

 لحق الكراء 

تصدق):
الحامل) السيد حاط روحو علر،)
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.B51332
محلد،) روحو  حاط  السيد3 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.B51578(رقم
جد6جة،) روحو  حاط  السيد3 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.B55237(رقم
نوال،) روحو  حاط  السيد3 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.B439881(رقم
تورية،) روحو  حاط  السيد3 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.B419239(رقم
لفائد3):

مهدي) روحو  حاط  السيد 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE428878
حقوق مشاعة لحق الكراء)لللحل)
زنقة) (،29 رقم) الكائن بالدارالبيضاء)
بالسجل) واملسجل  ستراسبورغ 
عد ) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.442272
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشرا) جلسة  أآل  البيضاء) اجل 

6وما املوالي الثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

108 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 132482

حساب 17843
بيع أصل تجاري

فوت السيد عبد اللطيف أشبار)
الوطيية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 

BL 35287)؛
الحامل) الكزاوي  حسن  السيد 
 J232488ـ لبطاقة التعريف الوطيية)
عزيز) الصلد  عبد  السيد  لفائد3 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

BL117522)؛
الحامل) عزيز  بكر  أبو  السيد 
الوطيية التعريف   لبطاقة 

 BL 144814)؛
الحاملة) عزيز  لطيفة  السيد3 
الوطيية التعريف   لبطاقة 

.BL 79423 
املعد) التجاري  األصل  مجلوع 
املتواآد) بالتقسيط  الجلد  لبيع 
42) رب) زنقة) (139 البيضاء) بالدار 
بالسجل) املسجل  وغير  بوشنتوف 

التجاري.
تسجل) التعرضات  فأن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) جلسة  أآل  البيضاء) اجل 

6وما املوالي للنشر3 األولى والثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
109 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 132488

حساب 17947
تفويت حق اإل6جار

 D.L.O( conseil شركة) فوتت 
ليلى) السيد3  طرف  من  امللثلة 
اإل ري�سي القيطوني الحاملة لبطاقة)
التعريف الوطيية))A252314))لفائد3))
 O Comptoir des dames ( شركة)
السيد سعد عبد) امللثلة من طرف 
لبطاقة) الحامل  بوحفص  الغني 

.BK224975((التعريف الوطيية
التجاري) لللحل  اإل6جار  حق 
 12 الكائن بالدار البيضاء)حي راسين)
زنقة تركوت الطابق السفلي واملسجل)

بالسجل التجاري)295125.
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تسجل) التعرضات  فأن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) جلسة  أآل  البيضاء) اجل 

6وما املوالي للنشر3 األولى والثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
110 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

)عن طريق البيع
ملف عد ):)105/2021

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطيجة) التجارية  باملحكلة  الضبط 
في مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى   أنه 
باعت السيد3) (،2221 12) يسلبر)  
منى الوهابي الحاملة لبطاقة التعريف)
الساكية) (،K223127 عد ) الوطيية 
 29 علار3 أ املجلوعة) (29 بالهرهور3)
االقامات الزرقاء)واملسجلة بالسجل)
(،25228 التجاري بطيجة تحت عد )
الكائن) التجاري  األصل  مجلوع 
بطيجة املنى تجزئة ابن جلدون زنقة)
هو عبار3 عن صيدلية) (99 قطعة) (E
 PHARMACIE AL شعار) تحلل 
احسان) السيد3  لفائد3  (MOUNA
التعريف) لبطاقة  الحاملة  الكني 
وحد ت) (L122222 عد ) الوطيية 
قيلة االصل التجاري موضوع البيع)
في مبلغ إآلالي قدره)722.222) رهم.
التعرضات) آليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة)
15)6وما ابتداء)من تاريخ)  اجل أآل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

6ليه من مدونة التجار3.
النشر3 األولى

74 مكرر
 

املحكلة التجارية بطيجة
ملف عد ):))2021/106

ملف تفويت  أصل تجاري عن طريق 
البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطيحة) التجارية  باملحكلة  الضبط 
في مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 

 12) يسلبر)2221،)باع السيد هشام)
التعريف) لبطاقة  الحامل  آبران 
والسيد3) (DK821282 الوطيية عد )
لبطاقة) الحاملة  البكاري  نا 6ة 
 A432238 عد ) الوطيية  التعريف 
مجلع  6ار) بطيجة  الساكيان 
 12 رقم) (5 مجلوعة) (7 طيجة علار3)
واملسجالن بالسجل التجاري بطيجة)
 121592 121588)وعد ) تحت عد )
األصل) مجلوع  بينهلا،) مياصفة 
التجاري الكائن بطية تجزئة مبروك)
طريق الركايع قطعة رقم)24،)لفائد3)
الحامل) زكرياءاللغليش  السيد 
عد ) الوطيية  التعريف  لبطاقة 
اللغليش) طه  والسيد  (، (K559219
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
قيلة) وحد ت  (K484139 عد )
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ)

إآلالي قدره)452.222.22) رهم.
التعرضات) آليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة)
من) ابتداء) 6وما  (15 أآل)  اجل 
84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

)وما 6ليه من مدونة التجار3.
النشر3 األولى

عن رئيس كتابة الضبط

75 مكرر

املحكلة التجارية بطيجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية
إشعار

باملصا قة على مشروع توزيع شركة 
م.ج.ب فو س ماروك  يستر6بسيون 

ش.م.م في شخص ملثلها القانوني
عن) الصا ر  االمر  بلقت�سى 
القا�سي امليتدب باملحكلة التجارية)
في) (2221 31) يسلبر) بطيجة بتاريخ)
رقم) (2021/8304/113 عد ) امللف 
باملصا قة) والقا�سي  (2021/115
على مشوع توزيع ميتوج بيع شركة)
م.ج.ب فو س ماروك  يستر6بسيون)

ش.م.م.
كافة) يشعر  امليتدب  القا�سي  إن 
 ائيين شركة م.ج.ب فو س ماروك)
أصدر بأنه  ش.م.م.)  يستر6بسيون 

)أمرا بالتوزيع باملحاصة على الدائيين)
واملو ع) (2221 31) يسلبر) بتاريخ)
بكتابة الضبط وبأن من حق األطراف)
أآل) باإلستئياف  اجل  الطعن 
النشر) تاريخ  من  6وم  جلسة عشرا 
 228 ملا 3) طبقا  الرسلية  بالجريد3 

من القانون رقم)73.17.
عن رئيس كتابة الضبط

76  

املحكلة التجارية بطيجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية
إشعار

السيد محلد كرا6مي
RC : 38898

بتاريخ) الصا ر  الحكم  بلقت�سى 
عد ) امللف  في  (2221 32) يسلبر)
رقم) الحكم  (2021/8319/42
التجارية) قضت املحكلة  (2021/51
التجارية) األهلية  بسقوط  بطيجة 
عن السيد محلد كرا6مي الذي 6ليع)
من التصرف في أمواله إلى حين قفل)

مسطر3 التصفية القضائية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

77

املحكمة التجارية بفاس
نشر األمر القا�سي باملصا قة على 
مشروع التوزيع تطبيقا ملقتضيات 

املا 3 228 من مدونة التجار3
شركة صوفيب

يعلن السيد رئيس كتابة الضبط)
باملحكلة التجارية بفاس أنه):

بتاريخ)23) يسلبر)2221)صدر أمر)
عن السيد القا�سي امليتدب باملحكلة)
في) (257 عد ) تحت  بفاس  التجارية 
ق�سى) (2021/8304/229 امللف رقم)
التوزيع) مشروع  على  باملصا قة 
مسطر3) سيد6ك  طرف  من  املقترح 
التصفية القضائية))لشركة صوفيب))
وأن األمر املذكور أعاله مو ع بكتابة)
األطراف) حق  من  وبأن  الضبط 
املعيية الطعن فيه باإلستئياف  اجل)

أآل)15)6وم من تاريخ النشر.
عن ريس كتابة الضبط)

78 

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم):)2022/1
حساب عد ):)2237

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
معيوي
إعالن

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
19)نوفلبر)2221)واملسجل بالحاآب)
2221)قدم السيد) 23)نوفلبر) بتاريخ)
لبطاقة) الحاملة  والشريف  وع�سي 
 D29247 رقم) الوطيية  التعريف 
شركة) (SHOH SARL AU لشركة)

محدو 3 املسؤولية بلساهم وحيد.
الكائن) التأسيس  طور  في  شركة 
مقرها بشارع املسير3 اكوراي مكياس)

رأسلالها)521222.22) هم.
وتم تقييم األصل التجاري بلبلغ)

521222.22) رهم.
واملعيوية) املا 6ة  العياصر  آليع 
من أصول وجصوم للبيان املحاسبي)

كحصص للشركة.
املحاسبي)) ( البيان) من  واملاجو 3 
والشريف)) وع�سي  السيد  ملقاولة 
 2222 ( 31) يسلبر) املحصور بتاريخ)
رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.24822
لذلك فإن آليع التعرضان 6جب)
باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بلكياس  اجل أآل جلسة)
النشر3) تاريخ صدور  من  6وما  عشر 

الثانية
النشر3 األولى

79 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
قسم السجل التجاري

إعالن عن تفويت أصل تجاري
ملف رقم : 2221/14
حساب رقم : 4123

بلقت�سى عقد موثق ومؤرخ بتاريخ)
2) يسلبر)2221)فوت السيد3 حسن)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بالل  ا6ت 
الوطيية رقم)I212221)الساكن بدوار)
 GRANDE(آد6د بأزيالل لفائد3 شركة
في طور) (PHARMACIE LA COLINE

اإلنشاء.
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الكائن) التجاري  األصل  آليع 

تيانت والذي هو عبار3) بتجزئة ازو  

بالسجل) واملسجل  صيدلية  عن 

باملحكلة) (1312 رقم) تحت  التجاري 

عياصره) بجليع  بأزيالل  االبتدائية 

في) قيلته  واملقدر  (، واملعيوية) املا 6ة 

2.222.222) رهم.

6تقدموا) أن  الدائيين  فعلى 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)

بازيالل  اجل) االبتدائية  باملحكلة 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  6بتدئ  اآل 

االول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من تشر اإلعالن الثاني.

النشر3 األولى

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
عقد تفويت بخصوص أصل تجاري

ملف رقم : 2222/21

حساب رقم : 45152

من) حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

الفوي�سي،) حيان  األستاذ3  طرف 

سبتلبر (2 بتاريخ) بسال،)  موثقة 

السيد) فوت  (،2221 22) يسلبر) و)

آوا  عليلة،)الساكن بفاس،)سيدي)

لفائد3) (31 حي ليراك بلوك) ابراهيم،)

 JOUMANA CITY SARL شركة)

AU)شركة ذات املسؤولية املحدو 3)
 122.222 رأسلالها) وحيد،) بشريك 

بسال،) االآتلاعي  مقرها   رهم،)

الضحى،) تجزئة  الحد6قة،) لعيا6د3،)

(،121 علارى رقم) (،2522 مجلوعة)
التجاري) بالسجل  املقيد3  (،2 رقم)

رقم) بسال  االبتدائية  باملحكلة 

34483)ملثلة من طرف):

 Zakaria ميير) زكرياء) السيد 

MOUNIR)الحامل لبطاقة التعريف)

آليع) (،AB727273 رقم) الوطيية 

الكائن) التجاري  واآباته من األصل 

املجلوعة) العيا6د3،) بسال الجد6د3،)

وهو) (،121 علار3 رقم) (،25 السكيية)

بالسجل) واملسجل  مقهى  عن  عبار3 

بسال) االبتدائية  لللحكلة  التجاري 

تحت رقم)52342.

بلصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

بسال وذلك إلى غا6ة اليوم الخامس)

عشر من صدور اإلعالن الثاني.

النشر3 األولى

42 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
شعبة السجل التجاري)

ملف رقم):)2021/21

اعالن عن تقد6م أصل تجاري 
كحصة في شركة

مصحح) عرفي  عقد  بلقت�سى 

(،2221 2) يسلبر) بتاريخ) االمضاء)

(،2221 12) يسلبر) واملسجل بتاريخ)

با ار3 التسجيل بالفقيه بن صالح،)

الحامل) نفدي  زهير  السيد  قدم 

رقم) الوطيية  التعريف  للبطاقة 

IB42259،)الساكن حي الباهية زنقة)

لشركة) صالح  بن  فقيه  (1 رقم) (17

(،PHARMACIE NAFIDI SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 3 ذات)

الشريك الوحيد في طور التاسيسن)

ساحة) مكرر  (12 االآتلاعي) مقرها 

الفقيه) القواسم  محلد  سيدي 

التجاري) االصل  آليع  صالح  بن 

باملحكلة) التجاري  بالسجل  املقيد 

تحت) بالفقيه بن صالح،) االبتدائية 

املا 6ة) عياصره  بجليع  (2852 رقم)

واملعيوية.

فعلى  ائني مقدم االصل التجاري)

املذكور أعاله أن 6تقدموا بتعرضاتهم)

الى قسم السجل التجاري باملحكلة)

بن صالح  اجل) بالفقيه  االبتدائية 

االعالن) نشر  تاريخ  من  6بتدئ  اآل 

من نشر) (15 اليوم) في  االول ويتيهي 

االعالن الثاني.

النشر3 األولى

100 مكرر

املحكلة االبتدائية بالفقيه بن صالح
شعبة السجل التجاري)
ملف رقم):)2021/20

اعالن عن بيع أصل تجاري
سعيد) ذ.) حرره  عقد  بلقت�سى 
مالل،) بني  بهيئة  محام  اوطالب 
نونبر) (25 بتاريخ) االمضاء) مصحح 
22) يسلبر) واملسجل بتاريخ) (،2221
باع السيد) با ار3 التسجيل،) (،2221
للبطاقة) الحامل  الد6ن  نور  هلازي 
(،IB832252 رقم) الوطيية  التعريف 
 12 الزنقة) احد6دو  باوال   الساكن 
للسيد) صالح  بن  الفقيه  (38 الرقم)
هشام صقراني بن املصطفى الحامل)
رقم) الوطيية  التعريف  للبطاقة 
حي) بتجزئة  والساكن  (IB178227
الفقيه بن) (14 رقم) (42 املصلي زنقة)
املعطي) الورزا ي  وللسيد  صالح،)
التعريف) لبطاقة  الحلل  محلد  بن 
IB222847)االصل التجاري) الوطيية)
 42 الرقم) الحيصالي  بشارع  الكائن 
بالسجل) واملقيد  صالح  بن  بالفقيه 
التجاري باملحكلة االبتدائية بالفقيه)
بن صالح بعياصره املا 6ة واملعيوية)

بثلن قدره)222.222) رهم.
فعلى  ائني البالغ املذكور أعاله أن)
6تقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)
التجاري باملحكلة االبتدائية بالفقيه)
بن صالح  اجل أآل 6بتدئ من تاريخ)
اليوم)) في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 

15)من نشر االعالن الثاني.
النشر3 األولى

االمضاء):)طلحة عبد الغاني

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجاري
ملف رقم):)2021/06
حساب رقم):)4941

ملف اشهار تيازل عن  أصل تجاري
بلقت�سى العقد العرفي املصا ق)
على امضائه بتاريخ فاتح نونبر)2221 
للضرئب) العامة  باملد6رية  واملسجل 
(،2221 13) يسلبر) بالعرائش بتاريخ)
السيد) تيازل  (،2881 رقم) تحت 
تعريفه) بطاقة  شهاب  ابراهيم 
عيوانه (،MC33442 رقم) الوطيية 

بالخطيب) الد6ن  لسان  (31 رقم) (

املولى شهاب) عبد  للسيد  العرائش،)

رقم) الوطيية  التعريف  ( بطاقته)

MC8399،)عيوانه رقم تجزئة املغرب)

الجد6د رقم)55)العرائش،)عن آليع)

االصل التجاري لللحل الكائن بشارع)

العرائش) (32 رقم) الخطيب  ابن 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة)

رقم) تحت  (، بالعرائش) االبتدائية 

بجليع) التحليلي  السجل  من  (1532

عياصره املا 6ة واملعيوية.

تسجل) التعرضات  فان  وبذلك 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
التجاري) السجل  مكتب  بالعرائشن 

6وما املوالية للنشر3) (15  اجل أآل)

الثانية.

النشر3 األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية الخميسات
مكتب السجل التجاري

ملف رقم):)2022/01

حساب رقم):)14588

عن بيع   أصل تجاري
بتاريخ توثيقي  عقد   بلقت�سى 

 12) يسلبر)2222)باع السيد حليد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الرامي 

للسيد3) (ZG77422 رقم) الوطيية 

لبطاقة) الحاملة  قاسمي  غيثة 

 EE555182 رقم) الوطيية  التعريف 

واملسجل تحت رقم)52852)باملحكلة)

والكائن) بالخليسات،) االبتدائية 

 2325 رقم) زمور  آيان  بتجزئة 

املا 6ة) بجليع عياصره  الخليسات،)

 52.222 بثلن) واملقدر  واملعيوية 

 رهم.

التعرضات)) آليع  فان  وبذلك 

الضبط) بكتابة  توضع  أن  6جب 

بالخليسات) االبتدائية  باملحكلة 
 اجل أآل)15)6وما من تاريخ صدور)

النشر3 الثانية.

النشر3 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

103 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن عن بيع األصل التجاري

ملف رقم 2221/24
حساب رقم 14441

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
باع السيد هشام) (2221 نوفلبر) (22
عد ) ب.ت.و  لـ) الحامل  باكريم 
ضامن) احلد  للسيد  (XA78727
 XA73282 عد ) ب.ت.و  لـ) الحامل 
واملسجل تحت رقم)42482)باملحكلة
بالخليسات،) االبتدائية 
تيفلت) النهضة  (52 رقم) والكائن 
عياصره) بجليع  الخليسات،)
بثلن) واملقدر  واملعيوية  املا 6ة 
ألف  رهم(. )ثالثون  (32.222
لذلك فإن آليع التعرضات 6جب)
باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أآل) بالخليسات  اجل  االبتدائية 
تاريخ صدور) من  6وما  جلسة عشر 

النشر3 الثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن تفويت أصل تجاري 

»صيدلية حاج لكبير»
ملف رقم 2221/12
حساب رقم 9734

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
باملحلد6ة أنه بلقت�سى عقد توثيقي)
بتاريخ) وسجل  (2221 سبتلبر) (12
البيضاء) بالدار  (2221 سبتلبر) (22
باعت السيد3 زينب حليم) القدس،)
 9 الرقم) الوطيية  بالطريق  الساكية 
الحاملة) البيضاء،) الدار  مليل  تيط 
(: عد ) للتعريف  الوطيية  لبطاقة 
الد6ن) صالح  للسيد  (BH139242
زنقة) الفضل  بحي  الساكن  بيطيبة 
عين الشق الدار البيضاء) (2 رقم) (27
للتعريف) الوطيية  للبطاقة  الحامل 
األصل) آليع  (،BH228373 (: عد )
التجاري) بالسجل  املسجل  التجاري 
املحلد6ة تحت االبتدائية  باملحكلة 

الكائن بسيدي مو�سى) (18972 رقم) (

بن علي املركز املحلد6ة وهو عبار3 عن)

»حاج) صيدلية تحلل اسم صيدلية)

مائتان) قدره  إآلالي  بثلن  لكبير»)

 252.222( ألفا  رهم) وجلسون 

 رهم(.

التعرضات) آليع  فإن  وعليه 

6جب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه)

من)) 6وما  (15 أآل) املحكلة  اجل 

تاريخ النشر3 الثانية.

النشر3 الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر

املحكلة االبتدائية باملحلد6ة
إعالن عن تفويت أصل تجاري 

ملف بيع :  2221/11
حساب جصو�سي :  9721

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

أنه) باملحلد6ة  االبتدائية  باملحكلة 

بتاريخ أبرم  عرفي  عقد   بلقت�سى 

 25)أغسطس)2222)وسجل بالتاريخ)

السيد) اشترى  باملحلد6ة،) ( نفس)

عبد العالي زروق الساكن بالسعا 3)

الشقة) (2 ف) علار3  اليخيل  إقامة 

للبطاقة) الحامل  املحلد6ة  (1 ب)

 T132284 رقم) للتعريف  الوطيية 

ابن) محلد  السيد  له  البائع  من 

الصائغ الساكن بحي الفرح رقم)142 

الوطيية) للبطاقة  الحامل  املحلد6ة 

للتعريف رقم)T55122))آليع األصل)
التجاري) بالسجل  املسجل  التجاري 

املحلد6ة تحت) االبتدائية  باملحكلة 
قيسارية) (8 ب) الكائن  (9812 رقم)

لبيع) املخصص  املحلد6ة  القصبة 

مائتا) قدره  إآلالي  بثلن  األلبسة 

)222.222) رهم(. ألف  رهم)

التعرضات) آليع  فإن  وعليه 

6جب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه)

من)) 6وما  (15 أآل) املحكلة  اجل 

تاريخ النشر3 الثانية.

النشر3 الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة  االبتدائية بابن احمد
 شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 27/2221
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بإبن أحلد أنه بلقت�سى عقد تقد6م)
أبريل) (4 في) املؤرخ  التجاري  األصل 
تازي)) محلد  السيد  قدم  (2221
 PHARMACIE CHAOUIA لشركة)
األصل) آليع  (BEN AHMED
التجاري الكائن)18)مكرر شارع أحلد)
والذي هو عبار3) الذهبي ابن أحلد،)
عن صيدلية،)وقد قوم في مبلغ قدره)
على) 3348282.22) رهم وذلك بياء)

تقرير جبير الحسابات.
التحليلي) بالسجل  املسجل 
تحت) أحلد  بإبن  التجاري  بالسجل 

رقم):)224.
التعرضات) آليع  فإن  وعليه 
15)6وما املوالية للنشر3) تقدم  اجل)

الثانية.
النشر3 الثانية

14 مكرر

املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
والحامل  السيد عبد االله ربعي،)
،IA24228(لبطاقة التعريف الوطيية 
رقم) الكائية  التجاري  األصل  حصة 
تا لة،) قصبة  السوق  شارع  (82
االبتدائية) باملحكلة  واملسجلة 
باملحكلة) واملسجلة  تا لة،) بقصبة 
تحت عد ) تا لة  بقصبة  االبتدائية 

2828)بالسجل التحليلي.
 SOCIETE بالشركة) حصة 
 PHARMACIE RABAI SARL AU
بالسجل) املسجلة  آنسيتها مغربية،)
التجاري باملحكلة االبتدائية بقصبة)

تا لة راسلالها)1329122) رهلا.
بلصلحة) التعرضات  ستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)
بقصبة تا لة وذلك إلى غا6ة جلسة)

عشر 6وما من صدور اإلعالن الثاني.
النشر3 الثانية

111 مكرر

املحكلة االبتدائية بقصبة تا لة

مكتب السجل التجاري

 السيد الريشان الحسين حي اليصر

القصيبة،) (3 زنقة) األمل  تجزئة 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

األصل) حصة  (،IA21344 رقم)

22- التجاري الكائية بئر انزران رقم)

باملحكلة) واملسجلة  القصيبة،) (22

تحت عد ) االبتدائية بقصبة تا لة،)

2482)بالسجل التحليلي.

 OURRICHANE حصة بالشركة)

مغربية،) آنسيتها  (SARL AU

املسجلة بالسجل التجاري باملحكلة)

عد ) تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

11725)راسلالها)12222) رهلا.

بلصلحة) التعرضات  ستقبل 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

بقصبة تا لة وذلك إلى غا6ة جلسة)

عشر 6وما من صدور اإلعالن الثاني.

النشر3 الثانية

112 مكرر

املحكلة اإلبتدائية بقصبة تا لة

هبة أصل تجاري
بنت موح) السيد3 فاطلة  هوي 

رقم) (3 زنقة) الوحد3  بحي  الساكية 

لبطاقة) والحاملة  تا لة  قصبة  (3

التعريف الوطيية رقم)IA37129)هبة)

رقم) تحت  املسجل  التجاري  األصل 

اإلبتدائية) باملحكلة  املسجل  (228

قصبة تا لة.

املشار) التجاري  األصل  وهبت 

بن) اوطالب  جالد  البنها  أعاله  إليه 

الساكن) مغربية  آنسيته  ميلون 

عد ) وطييته  أعاله  العيوان  بيفس 

.IA128147

بلصلحة) التعرضات  ستقبل 

السجل التجاري باملحكلة اإلبتدائية)

بقصبة تا لة وذلك إلى غا6ة جلسة)

عشرا 6وما من صدور اإلعالن الثاني.

النشر3 األولى

44 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالعيون
بيع أصل تجاري

بتاريخ موثق  عقد   بلوآب 
 2)أكتوبر)2221)باعت السيد3 مريم)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  الدريوي 
للسيد3) (SH1322578 الوطيية رقم)
اشراق طير الحاملة للتعريف الوطيية)

.T251481( عد
املستغل) التجاري  األصل  كافة 
 441 رقم) و  بلوك  الوحد3  بلد6ية 
من) (87774 عد ) تحت  العيون 
من) (4592 عد ) التخليلي  السجل 

السجل الترتيبي.
فعلى  ائني البائع املذكور أعاله أن)
6تقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)
التجاري باملحكلة االبتدائية بالعيون)
من تاريخ نشر االعالن األول وينتهي في)

اليوم)15)من نشر االعالن الثاني.
النشر3 الثانية

113 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مكتب السجل التجاري

إعالن بتحويل الشكل القانوني 
ألصل التجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
بتطوان،) االبتدائية  باملحكلة 
 83 الفصل) لللقتضبات   تطبيقا 
القانون) من مدونة التجار3،) (124 و)
يعلن أنه بلقت�سى قرار) (15-95 رقم)
الحامل) الد6ن  نصر  قوبع  السيد 
 LE8299 رقم) الوطيية  للبطاقة 
وبلقت�سى) (،2021/11/11 بتاريخ في)
بتاريخ) املحاسبتي  الخبير  تقرير 
2021/10/5،)قرر السيد قوبع نصر)
الد6ن تحويل الشكل القانوني ألصه)
التجاري واملخصص لبيع))موا  البياء،)
واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة))
تحت) بتطوان  االبتدائية  باملحكلة 
والكائن) (،58248 التحليلي) الرقم 
شارع موالي رشيد مارتيل،)إلى شركة)
ذات مسؤولية محدو 3 ذات الشريك)
  M.E KOUBAA الوحيد تحت اسم)
والذي قدر قيلته ب)122222) رهم.

بلصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية))
6وما من) (15 بتطوان وذلك إلى غا6ة)

صدور اإلعالن الثاني.
النشر3 الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

70 مكرر

املحكمة االبتدائية بشفشاون
ملف كراء أصل تجاري عن طريق 

التسيير الحر لألصل التجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
بشفشاون،) االبتدائية  باملحكلة 
في) مؤرخ  رسمي  عقد  بلقت�سى   أنه 
السيد) اكرى  (2221 14) يسلبر)
 LC22529 بطاقته) السعيد شهبون 
حي) (122 رقم) املصلة،) زنقة  عيوانه 
التجاري) األصل  شفشاون  السوق،)
االبتدائية) باملحكلة  املسجل 
التحليلي) الرقم  تحت  بشفشاون 
محلد) السيد  لفائد3  وذلك  (4524
رقم) الوطيية  بطاقته  بنتغليا،)
املاء،) رأس  والساكن  (،LC122399
شفشاون بلبلغ قدره)4522) رهم في)

الشهر.
وعليه فإن آليع التعرضات تقدم)
بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اجل)
أآل))جلسة عشر))15()6وما ابتداء)
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

84)وما 6ليه من مدونة التجار3.
النشر3 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقد6م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2221/28
حساب رقم : 12277

ميجز) رسمي  تقرير  بلقت�سى 
احلد) الحيسوبي  الخبير  طرف  من 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   بوشامة 
السيد) فقد قدم  (2221 نوفلبر) (32
الحامل) راشد،) مغربي  محلد،) املن 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 
J159852)واملسجل بالسجل التجاري)
التجاري األصل  آليع  (15352 رقم)

 ARCHITECTE الذي هو عبار3 عن)  
الشرف،) حي  (54 برقم) الكائن 
مالل) بني  الخامس،) محلد  شارع 
 STE املدعو3) الشركة  في  كحصة 
 AGENCE MOHAMED ILMEN
املسجلة) (ARCHITECTE SARL AU
في السجل التجاري تحت رقم)12227 
رأسلاله) القانوني،) ملثلها  شخص 
األصل) قوم  وقد  298.222) رهم 

التجاري في مبلغ)22.222) رهم.
أعاله) الحصة  مقدم  فعلى  ائني 
السجل) بلكتب  تعرضاتهم  وضع 
ببني) االبتدائية  باملحكلة  التجاري 
جلسة) ( مالل  اجل أآل ال 6تجاوز)
عشر))15()6وما املوالية للنشر3 الثانية.

النشر3 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
أنه) بسطات،) االبتدائية  باملحكلة 
 22572 رقم) تجاري  أصل  بيع  وقع 
املستغل كصيدلية))صيدلية الوفاق()
الكائية بتجزئة كلال)2)بلوك س رقم)
البائع) بين  بالترا�سي  سطات،) (1231
الحامل لبطاقة) السيد سعد بلفالح،)
 BK273755 رقم) الوطيية  التعريف 
 22 س) 2م  األزهر) بإقامة  الساكن 
علار3)151)شقة)2،)حي الحسني،)الدار)
صوفيا) امنسة  واملشتر6ة  البيضاء)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  ملهمي،)
الساكية) (W385324 رقم) الوطيية 
بحي الشيخ،)شارع شيكيط رقم)274،)
عقد) بلوآب  انتقل  والذي  سطات 
 2221 نوفلبر) (23 في) املؤرخ  رسمي 
واملحرر من طرف األستاذ هشام اللبار)
موثق بسطات وذلك طبقا ملقتضيات)

القانون امليظم لبيع األصل التجاري.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
التجاري() السجل  )قسم  بسطات)
وذلك  اجل أآل))جلسة عشر))15) 
6وما ابتداء)من تاريخ النشر3 الثانية.

النشر3 األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

35 مكرر

املحكلة االبتدائية بسطات
قسم السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

أنه) بسطات،) االبتدائية  باملحكلة 

 22178 رقم) تجاري  أصل  بيع  وقع 

التجاري هو عبار3) لللحل  ( املستغل)

األحرار() )فضاء) املسلا3) مقهى  عن 

الكائية بلوك الطاهري شارع الجينرال)

بالترا�سي) سطات  (47 رقم) الكتاني 

حافظ،) محلد  السيد  البائع  بين 

الحامل لبطاقة التعريف الوطيية رقم)

W192742)والساكن حي البطوار زنقة)
واملشتري) سطات  (18 رقم) العرائش 

السيد محلد آرموني الحامل لبطاقة)

 W342771 رقم) الوطيية  التعريف 

بني 6كرين) اوال  احلد  الساكن  وار 

سطات واملشتري)2)املصطفى آرموني)

الحامل لبطاقة التعريف الوطيية رقم)

W282987)والساكن بإ6طاليا والذي)

انتقل بلوآب عقد رسمي مؤرخ في)

واملحرر من طرف) (2221 24)سبتلبر)

بلد6ية) موثق  أ6وب  ناجي  األستاذ 
القانون) ملقتضيات  وذلك  سطات 

امليظم لبيع لألصل التجاري.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 

التجاري() السجل  )قسم  بسطات)

وذلك  اجل أآل))جلسة عشر))15) 

6وما ابتداء)من تاريخ النشر3 الثانية.

النشر3 األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
مكتب السجل التجاري

ملف التقد6م عد : 2221/13

حساب رقم : 22488
عقد بيع أصل تجاري

حرر) ( عرفي) عقد  بلقت�سى 

حسن) األستاذ  ملكتب  بالقييطر3 

علوش))بتاريخ)2021/12/07،)باع):

 MOUAZEN BRAHIM,CIN

.G177932
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األصل التجاري الكائن ب):)الزنقة)

الحليد) عبد  الباشا  شارع  (153

القييطر3) مكرر  (232 الرقم) العلوي 

واملستغل لصياعة األفرشة.

لدى) التجاري  بالسجل  واملقيد  (

بالقييطر3 تحت) االبتدائية  املحكلة 

ب) تقد6ره  تم  والذي  (23814 عد )

139222) رهم.)لفائد3 كل من):

 LHOUSSAIN ERRAMI G331171

فعلى  ائني))البائعة املذكور3 أعاله)

أن بتقدموا بتعرضهم لدى املحكلة)

 15 االبتدائية بالقييطر3  اجل أآل)

من تاريخ النشر3 الثانية) 6وما ابتداء)

طبقا للفصل)84)من مدونة التجار3.

النشر3 األولى

107 مكرر

محكمة االستئناف بفاس

 ملف آيائي استئيافي

 رقم 2221/2245/227

ملخص الحكم أو القرار

االسم) قيد6ل،) (: العائلي) االسم 

:)عبد الرحيم مز ا  سية) الشخ�سي)

1991)بفاس.

نعيلة بنت) (: وأمه) 6وسف،) (: ابن)

عبد الـله.

الدالية) حي  (229 رقم) (: الساكن)

املسير3 فاس.

نوفلبر) (22 (: بتاريخ) عليه  حكم 

الجيا6ات) غرفة  طرف  من  (2221

بفاس علييا انتهائيا وغيابيا،

آيا6ة التغرير بقاصر) (: من أآل)

وهتك عرضها بدون عيف الياتج عيه)

االفتضاض.

في الشكل):)قبول االستئياف.

في املوضوع):)تأ6يد القرار املستأنف))

بهذه) الجيا6ات  غرفة  عن  الصا ر 

 2219 6ونيو) (24 بتاريخ) املحكلة 

رقم) امللف  في  (434 عد ) تحت 

بلؤاجذ3) القا�سي  (2019/2641/47

أآل) من  قيد6ل  الرحيم  عبد  املتهم 

آيا6ة التغرير بقاصر))وهتك عرضها)

افتضاض) عيه  الياتج  عيف  بدون 

اثيين) ()22( بكارتها ومعاقبته بسنتين)

الصائر) املتهم  نافذا،وتحليل  حبسا 

مجبرا في))األ نى.

وبعقل أمالك املتهم و بقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بللخص)

الحكم.

الرسلية) الجريد3  في  وبنشره 

بلسعى من الييابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آجر مسكن)

لللتهم.
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط

104

محكلة االستئياف بفاس

ملف آيائي رقم 2221/2229/373

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي):)الحليد).

االسم الشخ�سي):)ميير.

ابن):)عبد الحليد،)وأمه):)جتلية)

بنت محلد،)املولو  بتاريخ):)22)6وليو)

1999)بدوار امسكر.

بلركز بني وليد آلاعة) (: الساكن)

وقيا 3 بني وليد تاونات.

فبرا6ر) (15 (: بتاريخ) عليه  حكم 

الجيا6ات) غرفة  طرف  من  (2221

بفاس.

من أآل آيحة إعا 3 اليقو  إلى)

طبقا) عيبها  إكتشاف  ( بعد) التداول 

الجيائي) القانون  من  (338 للفصل)

لللا 3) طبقا  التكييف  إعا 3  بعد 

432)من قانون املسطر3 الجيائية.

أشهر) بستة  ذلك  عن  ومعاقبته 
حبسا نافذا وتحليله الصائر تضاميا)

واالآبار في األ نى.
الرئيس

ملثل الييابة العامة
كاتب الضبط

105

محكلة االستئياف بفاس
ملف آيائي رقم 2221/2229/373

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)التزروتي.

االسم الشخ�سي):)محلد كريم.
صفية بنت) (: وأمه) محلد،) (: ابن)
29) يسلبر) (: بتاريخ) املولو   حلو،)

1993)بني وليد.
بلركز بني وليد آلاعة) (: الساكن)

وقيا 3 بني وليد تاونات.
فبرا6ر) (15 (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجيا6ات) غرفة  طرف  من  (2221

بفاس.
من أآل آيحة إعا 3 اليقو  إلى)
طبقا) عيبها  إكتشاف  بعد  التداول 
الجيائي) القانون  من  (338 للفصل)
لللا 3) طبقا  التكييف  إعا 3  بعد 

432)من قانون املسطر3 الجيائية.
أشهر) بستة  ذلك  عن  ومعاقبته 
حبسا نافذا وتحليله الصائر تضاميا)

واالآبار في األ نى.
الرئيس

ملثل الييابة العامة
كاتب الضبط

106
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
24) يسلبر) بتاريخ) (2021/6232
العقار) على  سيجري  الذي  (2221
شها 3) ذي  بوطوبة  راس  املسمى 
املتواآد) (81/6409 عد ) امللكية 
عبد) سيدي  الترابية  بالجلاعة 
إقليم) تيفلت،) الرزاق،) ائر3 
 17 تاريخ) من  ابتداء) الخليسات،)
6يا6ر)2222)إلى غا6ة)22)6يا6ر)2222 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص)
من أآل) ميه،) بإنجاز بئر وآلب املاء)
لفائد3) هكتار  (1,41 مساحة) سقي 
السيد اتريدو بوشتة والسيد سيدي)
عبد العزيز املحلدي))الحامل لبطاقة)
 B228194 رقم) الوطيية  التعريف 

.B717831(ورقم
1

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
24) يسلبر) بتاريخ) (2021/6233
العقارين) على  الذي سيجري  (2221
املسليين فدان عوين البيضاء)وفدان)
سبع عيون موضوع مطلب التحفيظ)
عد )81/5096)ذي وعد بالبيع وذي)
 16/49363 عد ) العقاري  الرسم 
املتواآد6ن بالجلاعة الترابية سيدي)
إقليم) تيفلت،) الرزاق،) ائر3  عبد 
 17 تاريخ) من  ابتداء) الخليسات،)
6يا6ر)2222)إلى غا6ة)22)6يا6ر)2222 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص)
بإنجاز ثقب وآلب املاء)ميه،)من أآل)
املاشية) وارواء) املنزلي  االستعلال 
لفائد3) هكتارات  (3 مساحة) وسقي 
الحامل) العزيز  عبد  ميلوني  السيد 
.U23452(لبطاقة التعريف الوطيية
2

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
24) يسلبر) بتاريخ) (2021/6234
العقار) على  سيجري  الذي  (2221
الرسم) موضوع  أبيض  بيت  املسمى 
ذي محضر) (R/4032 العقاري عد )
 2-5 بتاريخ) قسلة  بإآراء) التيفيذ 
بالجلاعة) املتواآد  (2229 أكتوبر)
سيبرن،) ائر3) ا6ت  الترابية 
الخليسات،) إقليم  الخليسات،)
إلى) (2222 6يا6ر) (17 من تاريخ) ابتداء)
بحث علني في) (2222 6يا6ر) (22 غا6ة)
شأن مشروع الترجيص بإنجاز بئر6ن)
سقي) أآل  من  منهلا،) املاء) وآلب 
هكتارات لفائد3 السيد) (12 مساحة)
شباني عامر الحامل لبطاقة التعريف)

.X351212(الوطيية
3

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
23) يسلبر) بتاريخ) (2021/6223
العقار) على  سيجري  الذي  (2221
املسمى روط نشريف ذي عقد تيازل)
382)وعقد شراء) 271)ص) ض بعد )
املتواآد) (424 ص) (282 بعد ) ض 
سرغيية،) ائر3) الترابية  بالجلاعة 
بوملان،) إقليم  مرموشة،) ا6لوزار 
إلى) (2222 6يا6ر) (12 من تاريخ) ابتداء)
علني) بحث  (2222 6يا6ر) (22 غا6ة)
بإنجاز) الترجيص  مشروع  شأن  في 
أآل) من  ميه،) املاء) وآلب  ثقب 
4,22)هكتارات لفائد3) سقي مساحة)
السيد عبد الرحيم الغابوش وآالل)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الغابوش 
.CB124527(و(CB232393(الوطيية
4

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

23) يسلبر) بتاريخ) (2021/6222

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

اشها ) ذي  انتجد6ت  ا6ر  املسمى 

املتواآد) (92 ص) (111 عد ) بالكراء)

كيكو،) ائر3) الترابية  بالجلاعة 

بوملان،)إقليم بوملان،)ابتداء)من تاريخ)

6يا6ر) (22 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (12

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

 7,52 مساحة) سقي  أآل  من  ميه 

هكتارات لفائد3 السيد آبار محلد)

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB72834

5

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

23) يسلبر) بتاريخ) (2021/6224

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

امللكية) شها تي  ذي  شعبة  املسمى 

 74/3386 وعد ) (74/3385 عد )

  129 ص) (92 ض بعد ) وعقد شراء)

كيكو،) الترابية  بالجلاعة  املتواآد 

ابتداء) بوملان،) إقليم  بوملان،)  ائر3 

غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (12 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 6يا6ر) (22

مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وآلب)

مساحة) سقي  أآل  من  ميه  املاء)

السيد) لفائد3  هكتارات  (2,1788

لبطاقة) الحامل  املصطفى  ارطيب 

.C125215(التعريف الوطيية

6

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
28) يسلبر) بتاريخ) (2021/6242
العقار) على  سيجري  الذي  (2221
العقاري) الرسم  ذي  ركا 3  املسمى 
التحفيظ) ميطقة  (30/52210
الدفالي  وار) عين  املسلا3  الجلاعي 
بالجلاعة) املتواآد  القا6د  أوال  
عين) قيا 3  الدفالي،) عين  الترابية 
إقليم) الغرب،) تالل  الدفالي،) ائر3 
 18 تاريخ) من  ابتداء) سيدي قاسم،)
6يا6ر)2222)إلى غا6ة)28)6يا6ر)2222 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص)
ميه من أآل) املاء) بئر وآلب  بإنجاز 
لفائد3) هكتارا  (3,22 مساحة) سقي 
السيد مغفول محلد الحامل لبطاقة)

.GK222(التعريف الوطيية
7

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
28) يسلبر) بتاريخ) (2021/6243
العقار) على  سيجري  الذي  (2221
العقاري) الرسم  ذي  متيانة  املسمى 
بني) بقبيلة  الكائن  (R/5272 عد )
الترابية) بالجلاعة  املتواآد  مالك 
عو 3،) بن  قرية  قيا 3  مالك،) بني 
إقليم) الغرب،) األربعاء) سوق   ائر3 
6يا6ر) (18 ابتداء)من تاريخ) القييطر3،)
2222)إلى غا6ة)28)6يا6ر)2222)بحث)
الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وآلب املاء)ميه من أآل)
لفائد3) هكتارا  (2,82 مساحة) سقي 
الحاملة) العسري  الداو 6ة  السيد3 
.GN1258(لبطاقة التعريف الوطيية
8
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

28) يسلبر) بتاريخ) (2021/6241

القطعة) على  سيجري  الذي  (2221

عد ) إ ارية  شها 3  ذات  األرضية 

 2221 أكتوبر) (22 بتاريخ) (222

سيدي) الترابية  بالجلاعة  املتواآد 

إقليم) الغرب،) تالل  اعزوز،) ائر3 

تاريخ) من  ابتداء) قاسم،) سيدي 

6يا6ر) (28 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

ميه) الترجيص بإنجاز بئر وآلب املاء)

لفائد3) املنزلي  االستعلال  أآل  من 

السيد محلد لحلر الحامل لبطاقة)

.GN15298(التعريف الوطيية

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

24) يسلبر) بتاريخ) (2021/6230

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

العقاري) الرسم  ذي  نعيلة  املسمى 

عد )67/10967)املتواآد بالجلاعة)

جحجوح،) ائر3) سبت  الترابية 

ابتداء) الحاآب،) إقليم  أكوراي،)

غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (17 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 6يا6ر) (22

وآلب) بئر  بحفر  الترجيص  مشروع 

مساحة) سقي  أآل  من  ميه  املاء)

بقي) السيد  لفائد3  هكتار  (1,9888

التعريف) لبطاقة  الحامل  مصطفى 

.U123422(الوطيية

10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

28) يسلبر) بتاريخ) (2021/6244

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

ض) شراء) عقد  ذي  الولجة  املسمى 

24)املتواآد بالجلاعة الترابية) بعد )

إقليم) غفساي،) اورتزاغ،) ائر3 

6يا6ر) (17 تاريخ) من  ابتداء) تاونات،)

2222)إلى غا6ة)22)6يا6ر)2222)بحث)

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

ميه من أآل) املاء) بئر وآلب  بإنجاز 

4,3252)هكتار لفائد3) سقي مساحة)

لبطاقة) الحامل  السيد سهل حليد 

.C282217(التعريف الوطيية

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

28) يسلبر) بتاريخ) (2021/6214

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

هبة) عقد  ذي  تبورا  فدان  املسمى 

بالجلاعة) املتواآد  (242 بعد ) ض 

الترابية تازوطة،) ائر3 صفرو،)إقليم)

6يا6ر) (17 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

2222)إلى غا6ة)22)6يا6ر)2222)بحث)

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب املاء)ميه من أآل)

وارواء) املنزلي  االستعلال  أغراض 

 1,1293 مساحة) وسقي  املاشية 

عزيز) لعسري  السيد  لفائد3  هكتارا 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB59753

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

28) يسلبر) بتاريخ) (2021/6245

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

الرسم) ذي  الكصيعات  املسمى 

املتواآد) (41/9358 عد ) ( العقاري)

السبع) ا6ت  الترابية  بالجلاعة 

إقليم) لجروف،) ائر3 ا6لوزار كيدر،)

6يا6ر) (17 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

2222)إلى غا6ة)22)6يا6ر)2222)بحث)

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب املاء)ميه من أآل)

سقي مساحة)2,3324)هكتارا لفائد3)

السيد سريجاوي الحسن وسريجاوي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحسين 

.C3818(و(JE4244(الوطيية

13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

28) يسلبر) بتاريخ) (2021/6247

الذي سيجري بالعقار املسمى) (2221

فدان عين الجرف ذي عقد شراء)ض)

77)املتواآد بالجلاعة الترابية) بعد )

إقليم) صفرو،) العيوصر،) ائر3 

6يا6ر) (17 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

2222)إلى غا6ة)22)6يا6ر)2222)بحث)

علني في شأن مشروع الترجيص بجلب)

املاء)من ثقب من أآل سقي مساحة)

2,4929)هكتارا لفائد3 السيد الزاوي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  سليلان 

.CB19437(الوطيية

14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

28) يسلبر) بتاريخ) (2021/6249

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

املسمى الحلرية والقبور وبو رقة ذي)

عقو  شراء)ض بعد )94)و312)و238 

بالجلاعة) املتواآد  و212) و282)

املنزل،) امطرناغة،) ائر3  الترابية 

 17 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

6يا6ر)2222)إلى غا6ة)22)6يا6ر)2222 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص)

بإنجاز ثقب وآلب املاء)ميه من أآل)

هكتارا لفائد3) (12,52 سقي مساحة)

الحامل) الرحلن  السيد راشيد عبد 

.D27978(لبطاقة التعريف الوطيية

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

27) يسلبر) بتاريخ) (2021/6238

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

املسمى لخطاطر ذي الرسم العقاري)

عد )41/30509)املتواآد بالجلاعة)

املنزل،) الحلراء،) ائر3  الترابية  ار 

 14 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

6يا6ر)2222)إلى غا6ة)24)6يا6ر)2222 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص)

بإنجاز ثقب وآلب املاء)ميه من أآل)

املاشية وسقي) أغراض منزلية وارواء)

لفائد3) هكتارا  (3,3128 مساحة)

لبطاقة) الحامل  علي  رزين  السيد 

.C491992(التعريف الوطيية

16



1653 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

29) يسلبر) بتاريخ) (2021/6253

العقارين) على  الذي سيجري  (2221

2)ذي) املسليين الحافظية وحافظية)

الرسلين العقاريين عد )05/69463 

املتواآد6ن) (05/61412 وعد )

باشوية) افران،) الترابية  بالجلاعة 

افران،)إقليم افران،)ابتداء)من تاريخ)

6يا6ر) (31 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

فيدق) حد6قة  سقي  أآل  من  ميه 

لفائد3) هكتار  (2,1374 مساحتها)

شركة)STE BAHOTEL SARL AU)في)

شخص ملثلها القانوني.

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

29) يسلبر) بتاريخ) (2021/6251

العقار) على  سيجري  الذي  (2221

املسمى بن زنا  ذي الرسم العقاري)

بالجلاعة) املتواآد  (K/16856 عد )

اركالون،) قيا 3  تكريكر3،) الترابية 

 21 تاريخ) من  ابتداء) افران،) إقليم 

6يا6ر)2222)إلى غا6ة)31)6يا6ر)2222 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص)

من) منهلا  املاء) وآلب  ثقبين  بإنجاز 

أآل سقي مساحة)42)هكتارا لفائد3)

املالك) عبد  كلال  حلالت  السيد 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D13472

18

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
32) يسلبر) بتاريخ) (2021/6252
العقار) على  سيجري  الذي  (2221
الرسم) ذي  (II الخضر3) بال   املسمى 
والعقار) (R/52561 عد ) العقاري 
العقاري) الرسم  ذي  الخضر3  بال  
بقبيلة) الكائيين  (R/52562 عد )
أوال  امحلد بالجلاعة الترابية أوال )
احسين،) ائر3 سيدي سليلان،)إقليم)
سيدي سليلان،)ابتداء)من تاريخ)21 
6يا6ر)2222)إلى غا6ة)31)6يا6ر)2222 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص)
من) منهلا  املاء) وآلب  ثقبين  بإنجاز 
72,2372)هكتارا) أآل سقي مساحة)
  CHORAGRUME شركة) لفائد3 
القانوني) ملثلها  شخص  في  ملثلة 
السيد محلد فالك الحامل لبطاقة)

.B215231(التعريف الوطيية
19

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
31) يسلبر) بتاريخ) (2021/6256
العقار) على  سيجري  الذي  (2221
الساللية) للجلاعة  التابع  الجلاعي 
شها 3) ذي  امبارك  أوال   الغراريين 
االستغالل رقم)157)بتاريخ)25)نوفلبر)
الترابية) بالجلاعة  املتواآد  (2221
القصيبية،) ائر3) قيا 3  القصيبية،)
سليلان،) سيدي  إقليم  القصيبية،)
إلى) (2222 6يا6ر) (21 من تاريخ) ابتداء)
بحث علني في) (2222 6يا6ر) (31 غا6ة)
شأن مشروع الترجيص بإنجاز ثقبين)
سقي) أآل  من  منهلا  املاء) وآلب 
السيد) لفائد3  هكتارا  (32 مساحة)
لبطاقة) الحامل  الدحاني  محلد 

.GA29342(التعريف الوطيية
20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6237)بتاريخ)28) يسلبر

العقار) على  سيجرى  الذي  (2221

الرسم) بيدريوش ذي  املسمى سانية 

الكائن بقبيلة بني) (R/2198 العقاري)

الترابية) بالجلاعة  املتواآد  مالك 

انويرات،)قيا 3 انويرات،) ائر3 الغرب)

بني مالك،)إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)

غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (18 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 6يا6ر) (28

مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وآلب)

املاء)ميه،)من أآل سقي مساحة)12 

هكتارا لفائد3 السيد  ريوش محلو )

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G83329

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6240)بتاريخ)28) يسلبر

العقار) على  سيجرى  الذي  (2221

املسمى فدان بن الغيالني ذي الرسم)

بدوار) الكائن  (30/11540 العقاري)

بالجلاعة الترابية سيدي) الحلييين،)

القا ر،) عبد  موالي  قيا 3  اعزوز،)

سيدي) إقليم  الغرب،) تالل   ائر3 

6يا6ر) (18 تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)

2222)إلى غا6ة)28)6يا6ر)2222)بحث)

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب املاء)ميه،)من أآل)

لفائد3) هكتارا  (3.73 مساحة) سقي 

السيد عشيش محلد الحامل لبطاقة)

.GN124292(التعريف الوطيية

22

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6239)بتاريخ)28) يسلبر

البال ) على  سيجرى  الذي  (2221

الواقعة) يسف  بن  فدان  املسلا3 

بلزارع  وار اعزيب  رقاو3 ذات رسم)

صحيفة) (271 بعد ) ضلن  ملكية 

بتاريخ) (27 سجل األمالك عد ) (324

املتواآد بالجلاعة) (2221 8)سبتلبر)

الترابية أوال  نوال،)قيا 3 أوال  نوال،)

قاسم،) سيدي  إقليم  ورغة،)  ائر3 

إلى) (2222 6يا6ر) (18 من تاريخ) ابتداء)

بحث علني في) (2222 6يا6ر) (28 غا6ة)

شأن مشروع الترجيص بإنجاز ثقب)

سقي) أآل  من  ميه،) املاء) وآلب 

هكتارا لفائد3 السيد) (2.22 مساحة)

لبطاقة) الحامل  الد6ن  نور  الياضير 

.GK92282(التعريف الوطيية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6250)بتاريخ)28) يسلبر

العقار) على  سيجرى  الذي  (2221

الجلاعي املدعو اوال  اسبيطة التابع)

للجلاعة الساللية اوال  اسبيطة ذي)

 15 34)بتاريخ) شها 3 اإلستغالل رقم)

بالجلاعة) املتواآد  (2221  يسلبر)

إقليم) باشوية عامر،) الترابية عامر،)

6يا6ر) (18 تاريخ) من  ابتداء) سال،)

2222)إلى غا6ة)28)6يا6ر)2222)بحث)

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) ميه،) املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (2.2775 أآل سقي مساحة)

الحق) عبد  مجاهد  السيد  لفائد3 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB337123

24
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6246)بتاريخ)28) يسلبر

الذي سيجرى بالعقار املسمى) (2221

ذي شها 3 امللكية عد ) (85 البهاليل)

بالجلاعة) املتواآد  (45022/05

عين) الجلعة،) ائر3  عين  الترابية 

من) ابتداء) مكياس،) إقليم  عرمة،)

 22 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (17 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2222 6يا6ر)

مشروع الترجيص بجلب املاء)من وا )

الر م،)من أآل سقي مساحة)42.22 

السيد) لفائد3  بالتيقيط  هكتارا 

لبطاقة) الحامل  املصطفى  بوغالب 

.D4758(التعريف الوطيية

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6248)بتاريخ)28) يسلبر

الذي سيجرى بالعقار املسمى) (2221

عد ) امللكية  شها 3  ذي  إ  كليشو 

بالجلاعة) املتواآد  (21/2257

الترابية مطلاطة،) ائر3 تاهلة،)إقليم)

تاز3،)ابتداء)من تاريخ)17)6يا6ر)2222 

بحث علني) (2222 6يا6ر) (22 إلى غا6ة)

بإنجاز) الترجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب املاء)ميه،)من أآل سقي)

هكتارات لفائد3 السيد) (12 مساحة)

الحامل) معه  ومن  عجاب  عثلان 

.LC21222(لبطاقة التعريف الوطيية

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6254)بتاريخ)32) يسلبر

العقار) على  سيجرى  الذي  (2221

امللكية) شها 3  ذي  بوشيكة  املسمى 

عد )21/69773)املتواآد بالجلاعة)

إقليم) تاز3،) كلدمان،) ائر3  الترابية 

تاز3،)ابتداء)من تاريخ)18)6يا6ر)2222 

بحث علني) (2222 6يا6ر) (24 إلى غا6ة)

بإنجاز) الترجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب املاء)ميه،)من أآل سقي)

مساحة)2.5257)هكتار لفائد3 السيد)

لبطاقة) الحامل  محلد  الفريكي 

.Z25292(التعريف الوطيية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6255)بتاريخ)32) يسلبر

العقار) على  سيجرى  الذي  (2221

كلي ضلن) ذي شراء) تيشاو  املسمى 

بعد )235)وذي شراء)كلي ضلن بعد )

الترابية،) بالجلاعة  املتواآد  (234

من) ابتداء) تاز3،) إقليم  تاز3،)  ائر3 

غا6ة إلى  (2222 6يا6ر) (18  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2222 6يا6ر) (27

وآلب) بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع 

مساحة) سقي  أآل  من  ميه،) املاء)

السيد) لفائد3  هكتارات  (2.1125

الرفيك ا6لان وأنس االشهب الحامل)

 Z329918(لبطاقة التعريف الوطيية

.Z413717(ورقم

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6227)بتاريخ)29) يسلبر

العقار) على  سيجرى  الذي  (2221

الرسم) ذي  (422 بوحفر3) املسمى 

املتواآد) (K/22530 عد ) العقاري 

بورزوين،) آ6ت  الترابية،) بالجلاعة 

الحاآب،) إقليم  الحاآب،)  ائر3 

 2222 6يا6ر) (17 تاريخ) من   ابتداء)

بحث علني) (2222 6يا6ر) (22 إلى غا6ة)

بإنجاز) الترجيص  مشروع  شأن  في 

أآل) من  ميه،) املاء) وآلب  ثقب 

لفائد3) هكتارات  (2 مساحة) سقي 

السيد بلغازي حليد الحامل لبطاقة)

.D97151(التعريف الوطيية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6229)بتاريخ)29) يسلبر

بالعقار) على  سيجرى  الذي  (2221

الرسم) ذي  (2 امقران) املسمى 

املتواآد) (57872/05 عد ) العقاري 

بالجلاعة الترابية لقصير،) ائر3 عين)

ابتداء) الحاآب،) إقليم  تاوآدات،)

غا6ة إلى  (2222 6يا6ر) (17 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2222 6يا6ر) (22

مشروع الترجيص بجلب املاء)من بئر،)

لفائد3) املنزلي  االستعلال  أآل  من 

السيد امقران محلد الحامل لبطاقة)

.Z7572(التعريف الوطيية

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6231)بتاريخ)24) يسلبر

العقار) على  سيجرى  الذي  (2221

مطلب) ذي  الدرو  سهب  املسمى 

املتواآد) (81/3620 عد ) التحفيظ 

الجوهر3،) عين  الترابية،) بالجلاعة 

الخليسات،) إقليم  تيفلت،)  ائر3 

إلى) (2222 6يا6ر) (17 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2222 6يا6ر) (22 غا6ة)

بإنجاز) الترجيص  مشروع  شأن  في 

من أآل سقي) ميه،) بئر وآلب املاء)

مساحة)1)هكتار لفائد3 السيد بر 6ك)

الحامل) حسن  بر 6ك  والسيد  بدر 

 XA23791(لبطاقة التعريف الوطيية

.D337251(و

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/6235)بتاريخ)24) يسلبر

العقار) على  سيجرى  الذي  (2221

5)ذي الرسم العقاري) املسمى اليسر)

عد )57/13915)املتواآد بالجلاعة)

الترابية سيدي املخفي،)قيا 3 سيدي)

عدي،)إقليم افران،)ابتداء)من تاريخ)

فبرا6ر) ( (3 إلى غا6ة) (2222 6يا6ر) (24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

ميه،)من أآل سقي مساحة)1.1142 

فؤا )) بيللقدم  السيد  لفائد3  هكتار 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE91842

32



1655 الجريدة الرسميةعد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2222 6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/8)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

بعد ) ض  شراء) عقد  ذي  املرآة 

بالجلاعة) املتواآد  (422 ص) (521

الترابية سيدي املخفي،)قيا 3 سيدي)

 عدي،))إقليم إفران،)ابتداء)من تاريخ

6يا6ر) (27 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

الترجيص بإنجاز بئر وآلب املاء)ميه،)

 2.2987 مساحة) سقي  أآل  من 

بدر) اقجداو  السيد  لفائد3  هكتار 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V254318

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2222 6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/1)

الذي سيجرى على العقارات املسلا3)

مضلية) شراء) عقو   ذي  افشتاح 

 414 وعد ) (472 وعد ) (331 بعد )

بالجلاعة) املتواآد3  (355 وعد )

تزكيت،)) قيا 3  تزكيت،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) إفران،)  إقليم 

6يا6ر) (21 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

وآلب) ثقب  بإنجاز  الترجيص 

مساحة سقي  أآل  من  ميه،)  املاء)

الهراز) السيد  لفائد3  هكتارات  (8  

التعريف) لبطاقة  الحامل  حليد 

.BE578322(الوطيية

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2222 6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/7)

الذي سيجرى على العقارات املسلا3)

الرسم) ذي  اوحدو  نعلي  احفور 

املتواآد) (41/33960 عد ) العقاري 

بالجلاعة الترابية بئر طم طم،) ائر3)

 املنزل،))إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ

6يا6ر) (28 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

 5 مساحة) سقي  أآل  من  ميه،)

بولحية) السيد  لفائد3  هكتارات 

عصام) بولحية  والسيد  هشام 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB239813(و(CB222242
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/9)

العقارين) على  الذي سيجرى  (2222

املسليين بوكزاز افروزيط وبويكزازن)

 522 بعد ) ض  شراء) عقدي  ذي 

بالجلاعة) املتواآد6ن  (427 وعد )

الترابية سيدي املخفي،)قيا 3 سيدي)

 عدي،)))إقليم افران،)ابتداء)من تاريخ

6يا6ر) (27 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

الترجيص بإنجاز بئر وآلب املاء)ميه،)

 2.2455 مساحة) سقي  أآل  من 

بدر) اقجداو  السيد  لفائد3  هكتارا 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V254318

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2222 6يا6ر) (5 بتاريخ) ح.ج/2022/11)
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
بعد ) ض  ملكية  عقد  ذي  العيصر 
بالجلاعة) املتواآد  (192 ص) (499
أكللوس،)) الحلام،) ائر3  الترابية 
تاريخ من  ابتداء) جييفر3،)  إقليم 
فبرا6ر) (12 إلى غا6ة) (2222 6يا6ر) (31
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
املنزلي) االستعلال  أآل  من  ميه،)
املاشية لفائد3 السيد صا قي) وارواء)
لبطاقة) الحامل  الواضح  عبد 

.V59147(التعريف الوطيية
49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 21 بتاريخ) ح.ج/2021/6257)
على) سيجرى  الذي  (2221  يسلبر)
لللجال) التابع  الفالحي  العقار 
بدار) (5 الجوية) للقاعد3  العسكري 
لإلستغالل) كراء) عقد  ذي  بلعامري 
 2221 ماي) (12 بتاريخ) (2855 رقم)
الترابية  ار) بالجلاعة  املتواآد 
بلعامري،) قيا 3  ار  بلعامري،)
إقليم) ( سليلان،) سيدي   ائر3 
تاريخ من  ابتداء) سليلان،)  سيدي 
6يا6ر) (31 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (21
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
وآلب) أثقاب  (8 بإنجاز) الترجيص 
مساحة) سقي  أآل  من  منها،) املاء)
شركة) لفائد3  هكتارا  (177.2211
في) ملثلة  («ELAGRO SARL AU«
شخص ملثلها القانوني السيد كريم)
التعريف) لبطاقة  الحامل  موحدي 

.DD827219(الوطيية
50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2222 6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/3)
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
امبارك) اوال   املدعو  وار  الجلاعي 
امبارك)) اوال   املسمى  وار  باملكان 
التابع للجلاعة الساللية اوال  امبارك)
ذي شها 3 اإلستغالل رقم)89))بتاريخ)
15) يسلبر)2221)املتواآد بالجلاعة)
احواز) قيا 3  الحدا 3،) الترابية 
القييطر3،)) احواز  القييطر3،) ائر3 
تاريخ من  ابتداء) القييطر3،)  إقليم 
فبرا6ر) (2 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (24
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
ميه،)من أآل سقي مساحة)2.2544 
قزاقزا) رشيد  السيد  لفائد3  هكتارا 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G538585
51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2222 6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/4)
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
عد ) العقاري  الرسم  ذي  بوركي 
بالجلاعة) املتواآد  (13/9036
امللحقة) القييطر3،) الترابية 
اوآيه،)) أوال   13،) ائر3  اإل ارية)
تاريخ من  ابتداء) القييطر3،)  إقليم 
فبرا6ر) (2 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (24
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
ميه،)من أآل سقي مساحة)2.2152 
شكير) آوا   السيد  لفائد3  هكتارا 
لبطاقتي) الحامالن  آد6ر3  وعزيز3 
 G352241 الوطيية)  التعريف 

.G212834(و
52



عد )5722 - 23)آلا ى امجر3)1443 )22)6يا6ر)2222)الجريدة الرسمية   1656

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2222 6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/5)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
عد ) العقاري  الرسم  ذي  ربيالت 

ضم) بليطقة  الكائن  (30/4275

وذي) اجليفة  اوال   املسلا3  األرا�سي 

بتاريخ (412 عد ) إ ارية   شها 3 

2221)املتواآد بالجلاعة) 9) يسلبر)

ورغة،) الخييشات،) ائر3  الترابية 

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

فبرا6ر) (2 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وآلب  ثقبين  بإنجاز  الترجيص 

 25 مساحة) سقي  أآل  من  منهلا،)

املصطفى) السيد  لفائد3  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  آباري 

.A153945(الوطيية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/6)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2222

الرسم) ذي  حدو  ا6ت  املسمى 

املتواآد) (13/25945 عد ) العقاري 

بيليصور،) الترابية  بالجلاعة 

بيليصور،)) بيليصور،) ائر3  قيا 3 

تاريخ من  ابتداء) القييطر3،)  إقليم 

فبرا6ر) (2 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

ميه،)من أآل سقي مساحة)5)هكتارا)

لفائد3 السيد علي ا6ت حدو ومن معه)

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G352284
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2222 6يا6ر) (3 بتاريخ) ح.ج/2022/2)
الجلاعي) العقار  على  سيجرى  الذي 
 30/37766 عد ) العقاري  بالرسم 
باملكان) سابقا  (29 اإل اري) التحد6د 
املسمى مزارع  وار الترابية الحريشة))
 218 رقم) اإلستغالل  شها 3  ذي 
املتواآد) (2221 14) يسلبر) بتاريخ)
بالجلاعة الترابية بير الطالب،)قيا 3)
الشرار 3،)) الطالب،) ائر3  بير  تكية 
 إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ
فبرا6ر) (2 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (24
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
 3.52 مساحة) سقي  أآل  من  ميه،)
هكتارا لفائد3 السيد احلد العفيري)
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G152838
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد6ر3) أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2021/6258)بتاريخ)31) يسلبر)
العقار) على  سيجرى  الذي   2221
اوال ) علران  اوال   املدعو  الجلاعي 
الساللية) للجلاعة  التابع  بورحلة 
ذي) بورحلة  اوال   علران  اوال  
بتاريخ) (152 عد ) ( شها 3 اإلستغالل)
2221)املتواآد بالجلاعة) 2) يسلبر)
قيا 3 عامر) الترابية عامر السفلية،)
القييطر3،)) أحواز  السفلية،) ائر3 
تاريخ من  ابتداء) القييطر3،)  إقليم 
6يا6ر) (31 غا6ة) إلى  (2222 6يا6ر) (21
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
املاء) وآلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
 1.72 مساحة) سقي  أآل  من  ميه،)
هكتارا لفائد3 السيد عبا ي محلد)
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G455321
56
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