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 ........................................................................................SZM ENGINEERING414ع

 ................................................................................................OIL EXCHANGE414ع

 ....................................................................................................... IIABS AGRO414ع

 ........................................................................................................ALUMANIA415ع

 ......................................................................................................KID›S PLACE415ع

 ....................................................................................ELECTRO RECYCLAGE415ع

 ............................................................................PROMEDSTORE PHARMA416ع

 ................................................................................................... MIRKOU CAR416ع

 .......................................................»Asie›tte.ma« وشباره التجاري AJ EVENT416ع

 .................................................................................. LIXUS WAY COMPANY417ع

17ع4أوكتالتيك............................................................................................................. 

 ...............................................................................FONDATION DU SOUSS417ع

 ................................................................................................. TISLITE SAKAN418ع

 .................................................................................PHARMACIE AL TIRYAQ418ع

 ..............................................................................EVERCOM PROMOTION418ع

 ........................................................................................ MAKAM AGRICOLE418ع

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DES TRAVAUX TERTIAIRES ET  «

 .................................................INDUSTRIELS« SIGLE-SM2TI SARL41ع(

 ..................................................................................................RASESA PRINT41ع(

 ......................................................................CONTINENTAL TRADING CO41ع(

29عC BATIMENT4ع................................................................................................... 

 ................................................................................................................ BASTIF429ع

 .....................................................................................HOUSING ART DECO429ع

 ..............................................................................................HORS CONCEPT429ع

 ..................................................................................................... STTD OUJLIL429ع

 ............................................................. PILOTAGE ET SUIVIE DE TRAVAUX421ع

 .......................................................................................................ALYASCOPY421ع

 .......................................................................................... DHM IRRIGATION421ع

 ............................................................ NEW INVESTISSEMENT BUILDING422ع

 ....................................................................................................FRIDAY CARS422ع

22ع4حجاجيتك............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ DIMOZA422ع

 ................................................................................................... FAN AL ITARA4ع2ع

 ..............................................................................................HORS CONCEPT4ع2ع

 .............................................................EL BOHTORI IMPORT ET NEGOCE424ع

 ..............................................................................................HORS CONCEPT424ع

 .............................................STE PHARMACIE ALWAHDA FLEX SARL AU424ع

 ................................................................................................. STE ROMACER424ع
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 ............................................................................................ STE ARCHI LIGHT424ع

 ....................................................................................................... 25ع4انتصار انيرجي

 .......................................................................STE TAMSMOUNT TRAVAUX425ع

 .................................................................................. R.A.T IMPORT EXPORT425ع

 ...............................................................AL-TOUBKAL TASWEEQ & TIJARA425ع

26ع4ميت كول.............................................................................................................. 

 ............................................................................. STE BENJI AUTO SARL AU426ع

 ...................................................................................................... RASYL TRAV426ع

 ................................................................................STE OPALIGNE SARL AU427ع

 ........................................................................................................... MARTEDI427ع

 .................................................................................RM PROPERTY MAROC427ع

 ......................................................................................................NK ESPACES427ع

 ................................................................ CONSEIL SOLUTIONS-SERVICES428ع

 ................................................................ CONSEIL SOLUTIONS-SERVICES428ع

 .......................................................................................................... B3 TRANS428ع

 ................................................................................................... M.M.MINING428ع

 ....................................................................................................WALE ESTATE42ع(

 .............................................................................. ELTEA DEVELOPPEMENT42ع(

)2ع4مكتب خالد الحريف............................................................................................ 

 ..........................................................STE LUX FORT DISTRIBUTION SARL42ع(

 ............................................... 9ععALMASS BEUTY & SPA4 )آملا9 بيوتي آند سعا)

 ........................................SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EMSALLAH 2249عع

 .................................................................STE TAMPERE PROMO SARL AU49عع

 ......................................................PHARMACIE AL HADIKA FES SARL AU49عع

 ................................................................ CONSEIL SOLUTIONS-SERVICES41عع

 ..........................................................................................................GRILL VAP41عع

 ........................................................................................BIANCHINI DESIGN41عع

 ........................................................................................................ MAVISTRO41عع

 .............................................. AKAZIM PC INFO H.Y 1عع4أكازيم بي �سي أنفو ح.ي

 .................................................................................. FASAL HOLDING SARL42عع

 ............................................................................................... KENI BUILDING42عع

 ................................................................................................ STE 2-BEL SARL42عع

ععع4شركة جمال و رشيد............................................................................................. 

 ..............................................................................................................GUPSAT4ععع

 ......................................................PHARMACIE AL HADIKA FES SARL AU4ععع

 ................................................................................................... JAZAMY MED4ععع

 ................................................................................................... JAZAMY MED44عع

 .................................................................................................. lux jet aviation44عع

 ............................................................................................................ LUX ARG44عع

 ........................................................................................YAZ & CO SERVICES44عع

 ....................................................................................................... H.STAR SPA44عع

 ..................................................................................................... SKOUMDAZ45عع

 .........................................................................VEC BUILDING THREE SARL45عع

 .....................................................................................................SMA GROUP45عع

 .....................................................................................................C. ACADEMY46عع

 ..............................................................................................HOLDING FARIS46عع

 ........................................................................................ STE NOUVEAU CAR46عع

6عع4ميساناستازيا بيوتي.............................................................................................. 

 ................................................................... STE EL IDRISSI IKHWANE SARL47عع

 ........................................................................................ETENERGY SARL AU47عع

 .................................................................... ste LAASSIFRA TRAVAUX SARL47عع

 ........................................................................................ETENERGY SARL AU47عع

 ..................................................................................... STE TANAMINE SARL47عع

8عع4الفادين................................................................................................................. 

 ........................................SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EMSALLAH 2248عع

 ......................................................................................SOCIETE CIVILE FIPO48عع

 ......................................................................................SOCIETE CIVILE FIPO48عع

 ......................................................................................... LAWRENCE TRANS48عع

 ........................................................................................................INTO-TRAV4عع(

 ............................................................................................. BOU.BRA TRANS4عع(

 ....................................................................... STE MS SUDEST PRINT SARL4عع(

 ........................................................................ GLOBAL INVEST MAZAGAN449ع

 .......................................................................................AZUR FOOD 49ع4ازير فود

49ع4باصيفيك مينيرال موروكو.................................................................................... 

41ع4اودا سوليسيو .................................................................................................... 

41ع4غاما كوربوراسيو .............................................................................................. 

 ..................................................................................SOCIETE VIVA AIT MAR441ع

 ..................................................................................................STE BARI TRAV442ع
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 ....................................................................................................... INNOVACO442ع

 ...................................................................................FORSA LKHIR W RBA7442ع

 .........................................................................................BARRAQ VICTORIA4ع4ع

 ..............................................................................SOBERGA GROUPE SARL4ع4ع

 ............................................................STE SOUFIANE LAHRIZI LILISKANE4ع4ع

ع4ع4بدر الزما  لالستثمار و التنمية البقارية.............................................................. 

 ........................................................................GLOBAL STONE  44ع4كلوبال ستو

 ....................................................................................... CENTRE KINE LIXUS444ع

 ......................................................ABOURRAGHOUA SERVICES SARL AU444ع

 .................................................................. CHEBRITE SARL .45ع4شبريط ش.ذ.م.م

 .......................................................................................RACHIDI PESCADOS445ع

 ...................................................................................................... 45ع4صحرا دليفري

 ...........................................................................................................OM.COM445ع

 ........................................................................................ JAD COSMETIQUES446ع

 .................................................................................IKHLAS ADAM PROMO446ع

 .................................................................................................CAFE MOZART446ع

 .................................................................................................STE ROADLESS446ع

 ...................................................................................................VILION  47ع4فيليو

 ....................................................................................................CAP PICASSO447ع

 ..............................................................................REAL LOFT MARRAKECH447ع

 ............................................................................................. IMANE SPA SARL447ع

48ع4شركة ستيل كوف................................................................................................ 

 ..................................................................................................ECHIHEB AGRI448ع

 ........................................................................... STE ABOU IHSAN IMP-EXP448ع

 .................................................................... OUT OF HOME ADVERTISING448ع

 ......................................................................................SERAMART KENITRA44ع(

 ...................................................................................................... YADIConseil44ع(

 .....................................................................................................ARKAD PLUS459ع

 ......................................................................................................YOUCHCAD459ع

 ........................................................................................ »ESPRIT CONCEPT»459ع

 ........................................................................................ »ESPRIT CONCEPT»459ع

AGIR SERVICES PARLER TECHNIQUE PENSER MARCHE« »AS-PT-»

 .........................................................................................................»PM451ع

 ................................................................................. PHARMACIE AL FAKHR451ع

 ..........................................................................................................LEVEL 369451ع

 ......................................................................................................... 51ع4ريب اكعمو 

 ........................................................................................point permis sarl a,u452ع

 ..........................................................CERTIFIED EXPERTS CONSULTANTS452ع

 ...........................................................................................................BLUE PUB452ع

 .................................................................................................TRANS VERSYA4ع5ع

ع5عOULACH4 ) أوالش )............................................................................................. 

 ........................................................................................................GR SAKANI4ع5ع

 .......................................................................................................... CECEMAG454ع

 .............................................................................................. CULTIVEPLANTS454ع

 .............................................................................................. IMMO KANYOU454ع

 ........................................................................... DALIA MED IMMOBILIERE455ع

 ............................................................................... DEMNATI TRANSPORTS455ع

 .....................................................................................................MOLLYKECH455ع

 ............................................................................... OUMAIMA LOGI TRANS455ع

 .......................................................................................ERRA HELP SARL AU456ع

 ........................................................ 56ع4مجموعة مدار9 اشعال الحسنية الخاصة

 .......................................................................... RIAD MEHDIA - 56ع4رياض مهدية

 .......................................................................................REO PROD SARL AU456ع

 .............................................................................................................NEGLOB457ع

 ........................................................................................... STE OULCA DECO457ع

 ............................................................................YORIKA WATERS SARL AU457ع

 ..............................................................................ZIAD & SALIM BUILDING458ع

 .............................................................................................. EL QODS NORD458ع

58ع4إلجا هاكري........................................................................................................... 

 ............................................................................. STE OUBLOULH SARL AU45ع(

 ..................................................................LOURAOUI BATIMENT SARLAU45ع(

 ............................................................................................................SK DECO45ع(

 ..........................................................................................................FES COPIE469ع

 ....................................................................................... SOCIETE VIGICLEAN469ع

 SOCIETE YAKINE TRANS MESSAGERIE NATIONAL ET

 ................................................................................ INTERNATIONAL469ع

 .......................................................................................STE DIGITAL CLOUD469ع

 ............................................................................................................SLIMELIA461ع
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 ..................................MANUFACTURE FORESTIÈRE INTERNATIONALE461ع

 ........................................................................................................ RAMIZNET462ع

 ..............................................................STE AGRICOLE OUDAYAT TIOUSS462ع

 ...........................................................................................................TRABENZ462ع

 ..................................................................................................DREAM GOLD4ع6ع

 .........................................................................................................ZARIDECO4ع6ع

 .......................................................................................MYLA CONSULTING4ع6ع

 .............................................................................................................. ع6ع4محل ذكي

 ................................................................................................3I2A Real Estate464ع

 ............................................................................................. DATASTEEL SARL464ع

 ............................................................................................................LINENAD464ع

 ..................................................................AFRIC CHIMIE&CONSULTANTS465ع

 ...........................................................................LA CASA DE SAVOIR PRIVE465ع

65عVERRE DU NORD4 فير دي نور.......................................................................... 

 ................................................................................PROXI INDUSTRIE SARL465ع

 ..............................................LOCATION MATERIEL EL KAHLAOUI SARL465ع

 ...............................................................................................MANGÉ BOUGE466ع

66عNHR PROTECT AND EVENT4 ش م م............................................................. 

 ..................................................................BENGUERIR BUSINESS CENTER466ع

 ..................................................................................AMSTERGI MOROCCO467ع

 ......................................................................................................DESSALMAS467ع

 ............................................................................................... D C R BUSINESS468ع

 ................................................................................................ZERBA SERVICE468ع

 .......................................................................................................GI PHARMA468ع

 ..........................................................................FIDUCIAIRE COMPTAFISCA468ع

 .............................................................................ETABLISSEMENTS M.TAZI468ع

 ...............................................................................................AL ATARIA TRAV46ع(

 ........................................................................................... JADMIOUI DELICE46ع(

 ................................................................................................ZONE MAISON46ع(

 ................................................................................ BOUGARROUM TRANS479ع

 ...................................................................................................... 79ع4عطاوي محمد

 .......................................................................................TYF PREMIUM TILES479ع

 ...............................TELEBOUTIQUE ANOUAL 79ع4عقد تسيير حر ألصل تجاري

 ..............................................................................................................FATNAX479ع

 ....................................................................................................PHARMAMIR471ع

 ......................................................................................................RAHAN CAR471ع

 ...........................................................................................AZIX MARKETING471ع

 .................................................................................................................KCOM471ع

 .............................................................................STE HOLD TRAV SARL AU472ع

 ..............................................................................................................SOBECA472ع

 ...................................................................................EXPRESS TRANS TAHR472ع

 ............................................................................................. G.A.O 4 TRAVELS472ع

 .................................................................................................................  SPC4ع7ع

 ................................................................................................. FIRST EPONGE4ع7ع

 ......................................................................... CAFE ORTIGIA ع7ع4مقهى أورتيجيا

 ..........................................Société EXPLOITATION CARRIERE SOUALEH4ع7ع

 ............................................................................................. SOCIETE O H T D474ع

74ع4ماديرا إينوكس...................................................................................................... 

 LA MAROCAINE DE COLLECTE ET D›ENTREPOSAGE ECOLOGIQUE

 ......................................................................................DES DECHETS474ع

 .........................................................STE DECORATION PLATRE ACHARQ474ع

 ..............................BOULANGERIE PAISSERIE AMOUZOUNE SALAMA475ع

 ...................................................................................COMPTOIR ESPRESSO475ع

 .................................................................................. STE GENERATION FIVE475ع

 ............................................................................................................EURO 3R476ع

 ..................................................... HANA HOUSE SARL76ع4هناء هاو9 ش.ذ.م.م

 .......................................................................................ELLEBBAR TRAVAUX476ع

 ....................................................................................RADIANCE AGRICOLE476ع

 ............................................................................................. JADAMIR INVEST477ع

 .......................................................................................ELLEBBAR TRAVAUX477ع

 .......................................................................................................... ELH CASH477ع

 ................................................................................................ Siyaha Promote477ع

 .............................................................STE EL KARROUMI TRAV GUERCIF478ع

 .................................................................................SYNERGY FORMATION478ع

 ...............................................................................................FYAS BATIMENT478ع

 .................................................................MOSTAKBAL AKHDAR SARL AU478ع

 ....................................................................................................... BADLA CAR47ع(

 ....................................................................................................Actif Promote47ع(
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 ...........................................................................................Actif Management47ع(

 .......................................................................................... LASSMI AZIZI CAR47ع(

 .............................................................. DELOITTE FINANCIAL ADVISORY489ع

 ............................................................................................... ISPARTA PRIVEE489ع

 .................................................................................AUTO AMINOX BELHAJ489ع

 .................................................................................... STE K&K EMBALLAGE481ع

 .....................................................................................................E2IP MAROC481ع

 ....................................................................................MONEY BEN EL MAKI481ع

 ............................................................... TAHER SOLUTIONS ET SERVICES482ع

 ...................................................................................HESPERIS RESOURCES482ع

 .................................................................................MAROUANE RENT CAR482ع

 ....................................................................................STE LACH-BAGHI CAR4ع8ع

 ........................................................................................casa internet agency4ع8ع

 ........................................................ STE BERRAHOU GOUTTE A GOUTTE4ع8ع

 ......................................................................................L›ECOLE DU DIGITAL4ع8ع

 ........................................................................................................... LOGEREB484ع

 .....................................................................................................MINASAKAN484ع

 .................................................................................... AFTOUT TRANSPORT485ع

 .......................................................................................AL HOCEIMA NORD485ع

 ...................................................................................................... NEW-RAMZ485ع

 ............... LA MAROCAINE DE QUINCAILLERIE ET TRAVAUX »M Q T»486ع

 .....................................................................................Swani vacancy village486ع

 ...............................................................................................GREEN MABANI486ع

 ...............................................................................................................SOTIDA486ع

 ..................................................................................................AZT TELECOM487ع

 ...........................................................................................................Tele-soins487ع

 ....................................................................................................STE MEDIA61487ع

 .................................................................................................AYGE AFRIQUE488ع

 ............................................................................................................CADINAS488ع

 ...........................................................................COOLCHI POUR LE SPORT488ع

 .....................................................................STE SOUKRAT FIRAY SARL AU48ع(

 ..................................................................STE MOUHASSIN CAR SARL AU48ع(

 ...................................................................LD ROAD WORLD MOROCCO48ع(

 .............................................................................. SOCIETE BET ZAHRAOUI48ع(

 ........................................................................................................... VOG CAR49)ع

 ................................................................................................................AMHIA49)ع

 ......................................................................SOCIETE 10 MINUTES CLEAN49)ع

 ........................................................................................................ DOMINAD41)ع

 ........................................................................................................... ANACALL41)ع

 ................................................................................... MIMA’S BOUSKOURA41)ع

 .....................................................................................................SHK BEAUTY41)ع

 ....................................................................................................PICXELLENCE42)ع

 ......................................................................................... SOUS SEING PRIVE42)ع

 .........................................................................................SOBEST MONTAGE42)ع

 .................................................................................................. ASSILA TRANS42)ع

 ...................................................................................... INWATECH GROUPE4ع)ع

ع)ع4نماء كابيتال.......................................................................................................... 

 ............................................................................................ KR CONSULTING44)ع

 ...................................................NOMADA VIAGENS E TURISMO LTADA44)ع

 .................................................................................................................JIT TEC44)ع

 .............................................................................................. INT ENERGIE SQ44)ع

5)ع4بوديم اشغال........................................................................................................ 

 ...................................................................................GDANA AGRI SARL AU45)ع

 ............................................................................... HYDRO INJAZ, SARL-AU45)ع

 ......................................................................................................ARBO FRUIT46)ع

6)عSOLAR POWER4 ش م م.................................................................................... 

6)عALFA FAMILY4 الفا فاميلي.................................................................................. 

 ...............................................................................LES DOMAINES CHAHBI46)ع

 .............................................................................................ORIBM SERVICES46)ع

 ..............................................................................................SOCIETE FKELEC46)ع

 ................................................................................... HASSAN ITRI MALAKE47)ع

 ........................................................................................................ SMILE CITY47)ع

 ............................................................................................................RAKMED47)ع

 GROUPE DES INSTITUTS ARRAID DE FORMATION

 .............................................................PROFESSIONNELLE PRIVEE47)ع

 .................................................................SOLARDIS ENERGY MOROCCO48)ع

 .............................................................................................LEANIT SERVICES48)ع

 .......................................................................................................VILLE PEINT4ع((
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 ..........................................................................................BELGACEM TRANS4ع((

 ....................................................SOCIETE SAFWAT DE CONSTRUCTION4ع((

 .................................................................................................. ULILI SARL AU4499

 .......................................................................... STE AL BAZ DISTRIBUTION4499

 ...........................................................................................SPARE PARTS SUD4499

 ................................................................................................ GOODS TRADE4499

 ..........................................................................................STE KACIMI HAJAR4491

 ............................................................................ ALABAR CONSTRUCTION4491

 .......ECOLE ZOOM DE L’AUDIOVISUEL ET DE MULTIMEDIA PRIVEE4491

 ................................................................... KAYA MODE INTERNATIONAL4492

 ................................................................................. CCHM TRANS SARL AU4492

 .................................................................................................SHAOUQ 4492شركة

 ....................................................................................SETEC TECHNOLOGIE4492

ع449بلودور هوطيل...................................................................................................... 

ع449بلودور هوطيل...................................................................................................... 

 ................................................................................................. STE BOYAMED449ع

 ..................................................................................................SEPTIEME QAF4494

 ..............................................................................CCHM EXPRESS SARL AU4494

 ............................................................................................... ECO TASSAOUT4494

 ...........................................COST SAVING SOLUTIONS CORPORATION4495

 .............................................................................................. L›EVEIL MENTAL4495

 ................................................................................................................. 4495كونوار 

 .................................................................................................................  NIWS4495

 ................................................................................................................. 4495 بنانيه 

 ...................................................................................................OLEANATURE4496

 ..........................................................................................SYNDIC PREMIUM4496

 .................................................................................... Conserverie MoroCan4496

 ....................................................................................................... 4496بلودور هوتيل

 ......... STE LA MAROCAINE IMMOBILIERE DES ACTION MODERNES4497

4497بلودور هوطيل...................................................................................................... 

4497بلودور هوطيل...................................................................................................... 

 .................................................................................................SFA BATIMENT4497

 ............................................................................ ECOLODGE BENSLIMANE4497

 .............................................................................................RIO INTERFRIGO4498

 ............................................................................................BIVARA SECURITE4498

 .............................................................................................HUSTLE AGENCY4498

 ............................................................................................................... HB LED449(

 ...............................................................................................CHAIRI PROMO449(

 ........................................................................................................ SALYM FER449(

 ...........................................................................................LAKARG SERVICES449(

 ..............................................................................................GRAIN DE SABLE4419

 ................................................................................SCOTWEL ENTREPRISES4419

 ............................................................................................... AQUILA INVEST4419

 ............................................................................................... AQUILA INVEST4411

 ............................................................................................................INTERICE4411

 ........................................................................................... LABAT LOCATION4411

 ........................................................................................... LABAT LOCATION4411

 ...................................................................................M.Q.T MANAGEMENT4411

 .......................................................................................................DIMA ADAY4412

 ............................................................................................. ASSIYA SERVICES4412

 ...............................................................................................KABLI TRAVAUX4412

 ..................................................................................................FRIGO TOUMI4412

 ..................................................................................................LIFT BUSINESS441ع

 ..................................................................................................FRIGO TOUMI441ع

 ............................................................................................. M.H.O TRAVAUX441ع

 ...........................................................................................................OPUSTRA441ع

 ............................................................................................................... ADERFI441ع

 ......................................................................................MARORIM SERVICES4414

 ......................................................................................................... DAR HAJJA4414

 .............................................................................. PALAIS CONSTRUCTION4414

 ..................................................................................................KADEL INVEST4415

 ....................................................................................................WASH 4 YOU4415

 .............................................................................MAKAC DIVERS SERVICES4415

 ............................................................................................................ L›ABRIVE4416

 ......................................................................................................... CODEMAT4416

 .................................................................................................(NR10 (KATAM4417

 ....................................... ETABLISSEMENT MANAHIL AL HADITA PRIVE4417

 ....................................................................................................... ROUDANIA4417
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 ....................................................................................BY DAKHLA KITCHEN4417

 ................................................STE INSTITUTION LES 2 PALMIERS PRIVE4418

 ............................................................................................... KASR AZZOUZI4418

 ..AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT ACADEMIQUE SARL4418

 .................................................................................................... IMMOPTION4418

 ....................................................................UNITED INDUSTRIEL EXPERTS441(

 ................................................................... UNITED INDUSTRIAL EXPERTS441(

 ...............................................................................ORIGINAL MARRAKECH441(

 ............................................................................ MAGHREB OCEAN FOOD441(

 ................................................................................................MIRA LA PERLA441(

 ............................................................................................ STE ARCHI TERRE4429

 ............................................................. SETEC TECHNOLOGIES ASSOCIES4429

 ......................................................................................................HORTEOMA4429

 .................................................................................................. VRD CHAMAL4421

4421بلج كونساي.......................................................................................................... 

 ...........................................................................................................OPUSTRA4421

 ........................................................................................................OPENTECH4421

 ............................................................ CARRIERE ITALO MAROCCO SAFA4422

 ..................................................................................................LIFT BUSINESS4422

 .................................................................................. MBK GROS S.A.R.L .AU4422

 ...................................................................................................R2A PHARMA4422

 ....................................................................................................STE ECLABATI442ع

 ....................................................................................................... TWINPICKS442ع

 ........................................................... BINAYA CONSTRUCTION SARL AU442ع

 ....................................................................................... ZAKIA AUTO ECOLE442ع

 .................................................................................................MAROC 4 WEB4424

4424بلودور هوطيل...................................................................................................... 

 .......................................................................................................... AM GARD4424

 ..........................................................................LUX ORIGINAL CHOCOLAT4424

4424الفجري برمو......................................................................................................... 

 ...........................................................................................UNIEXPERTS SARL4425

 ...........................................................................................SAMI IRRIGATION4425

 ........................................................................................EL GHALI TRAITEUR4425

 .........................................................................................CUB TECA SARL AU4425

 ................................................................................................................ ADIGH4426

 ....................................................................................SOCIETE FUTURISING4426

4426بيناسليم............................................................................................................... 

4426بلودور هوطيل...................................................................................................... 

 ............................................................................. HANOUNE MEHDI CASH4427

 .............................................................................................STE ALMASSYOU4427

 ...........................................................................................SANBEL TRAVAUX4427

 ...............................................................STE SOCICAV SECURITE SARL AU4428

 .....................................................................................Taptap Send Morocco4428

4428اغري تفساست.................................................................................................... 

 ............................................................................PHARMACIE DU CITOYEN442(

 ..........................................................................................KABILA YACHTING442(

)442بريكو تيسير........................................................................................................... 

 ...................................................................................... IMPRIMERIE RAWAA449ع

 ..........................................................................................................BD CLEAN449ع

 .......................................................................................CHAFIK FORWARDS449ع

 .............................................................................. HAMADA ET CONSORTS449ع

 .................................................................................................. GAITH TOURS441ع

 .....................................................................................................ATLAS RIDER441ع

 ..............................................................................................ELECTRIC HOME441ع

 .................................................................................... CAFE CASTIEKHO sarl441ع

 .......................................................................... SINDO GREEN PRODUCTS441ع

 ........................................................................................................... AMAROZ442ع

 ......................................................................................................STE MEZIATI442ع

 ..........................................................................................BRASHKA ENERGY442ع

عع44سو9 كولد كار..................................................................................................... 

عع44سو9 كولد كار..................................................................................................... 

 ............................................................................. MASHOUDI TRANSPORT44عع

 ......................................................................... STE IMPRIMERIE EL KHALFI444ع

 ..........................................................................................................DK HOME444ع

 .................................................................................DIWAN AL KHADAMAT444ع

 ........................................................................ STE IMMOBILIERE SAMAHA445ع

 ................................................................................. MEZIANE IMMOBILIER445ع

 .......................................................................................................STRATINOX445ع
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 ..........................................................................................................STG BTOC445ع

 ........................................................................ WING NETWORKS SARL AU446ع

 ...................................................................................................SARO SAPORI446ع

 ......................................................................................STE NACOVAW SARL446ع

6ع44موكانور ترافو........................................................................................................ 

 ........................ CENTRE DENTAIRE WAHDA DOCTEUR SAÂD NEMER447ع

 .............................................................................................................XG COM447ع

 ...............................................................................................TASSAOUT FISH447ع

 .................................................................................................... LEADER ONE447ع

 ............................................................................................................ ARRADIS448ع

 ...................................................................................TRANSPORTBULNOIR448ع

 ...........................................................................................HIBAYASO TRANS44ع(

 ......................................................................STE IBDAA MARBRE SARL AU44ع(

 ...................................................................STE N.M.A HAJJI TRAV SARL AU44ع(

 ...............................................................................................AMOUD SOUSS4449

 ............................................................................................................Explorarif4449

4449أحمد الزكري........................................................................................................ 

 GREEN ATLAS GLORY D›INVESTISSEMENT AGRICOLE ET

 ............................................................................................D›ELEVAGE4449

 ...............................................................................................................KALILIA4441

 ............................................................................................U. I. T. M SARL AU4441

 .............................................................................................. MONCADA CAR4441

 ................................................................................ DIWAN AL KHADAAMT4442

 .............................................................................. WINNER DISTRIBUTORS4442

 .......................................................................................MAGIC THE ET CAFE4442

 ..............................................RENOVATIONS MAROC BEST EXTRA WEB4442

 SOCIETE MAROCAINE DE PERFECTION D›INNOVATION ET DE

 ..............................................................................DEVELOPPEMENT444ع

 .................................................................................................... GOURTRANS444ع

 .......................................................................................MAGIC THE ET CAFE444ع

 ............................................................................................. STE SAIASS TRAV444ع

 ......................................................STE CAFE PREMINUIM.PLUS -SARLAU4444

 .................................................................................................YASSIN MOUD4444

 .......................................................................................................PROMENTA4444

 ......................................................................ALLINACE QUALITY LEADERS4445

 .................................................................................................... GOURTRANS4445

 .............................................................................................. RAMZ MEDICAL4445

 ..................................................................................STE. JOUMAIRA TRANS4445

 .............................................................................................................. 4445اكروفلور

 ..............................................................................MESSAGERIE CHAARANE4446

 .....................................................................................AGRI BUSINESS PLUS4446

 ................................................................................ Camille Saint-Saëns-CSS4446

 .......................................ETABLISSEMENT SAHARIENNE IMMOBILIERE4446

 ........................................................SOCIETE AL HIKMA SERVICES S.A.R.L4447

 ............................. MARAYA ALKHALEEJ INTERNATIONAL LAAYOUNE4447

4447بلودور هوطيل...................................................................................................... 

 .........................................................................................................LOTIGOLD4448

4448بلودور هوطيل...................................................................................................... 

 .............................................................................STE WHALIDINE SARL AU4448

4448بلودور هوطيل...................................................................................................... 

)444هوب هوب............................................................................................................ 

 ..........................................................................................................LABOTUD444(

 ................................................................................. QUNEE DISTRIBUTION444(

 ...........................................................................................................LOTPARK4459

4459صحار كاش........................................................................................................... 

 ..............................................................................MECATOUR INDUSTRIES4459

 .....................................................................SOCIETE WAHABI CONSTRAV4451

 ........................................................................................... R&J ACCESSOIRES4451

 ................................................................................................STE SOMADRO4451

4451ماكسيليس........................................................................................................... 

 ....................................................................................................3UP GROUPE4452

 ................................................................................................................ SP2EM4452

 ............................................................................................................... 4452سيسابل

 ........................................................................................ INFRA IMMOBILIER445ع

 ...............................................................................................STE P.I.T.D SARL445ع

 .................................................................................. OULED NEMMA CASH445ع

 .........................................................................................KERVAN RENT CAR4454

 ..............................................................................................ALIMA SERVICES4454
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 .........................................................................................KERVAN RENT CAR4454

 ....................................................................................................AM VECTEUR4454

4455كلوب ميد ماروك................................................................................................. 

 .................................................................................................... SWEET WELC4455

 .......................................................................................................... SFC-ERVD4455

 ........................................................................SOCIETE ASRI ZWITEN C.P.T4455

4456شركة صعاح انفو................................................................................................. 

 ...............................................................................................IJRDANE TRANS4456

 ......................................................................................MARODAM SERVICE4456

 .........................................................................................META BLEU 4457ميطا بلو

 ........................................................................................................B.H PROJET4457

 ..........................................................................................................B.H PROJT4457

 ......................................................................................................... TOURIVER4457

 ........................................................... PHARMACIE LA PERLE DE MEHDIA4458

 .....................................................................................................FOSHANBAT4458

 ........................................................................................................STG MEDIA4458

 ...........................................................................................................ESSO-SAF4458

 ...................................................................................PAPETERIE BAHRAOUI445(

 .............................................................................................. NAGH SERVICES445(

 .....................................................................................................FUTURE ADS445(

 .......................................................................PNEUMATIQUE ERRAYHANE4469

 ...............................................................................BELKOUCHE INDUSTRIE4469

 ....................................... STE EUROPA IMPORT EXPORT 2022 SARL AU4469

 .........................................................................................LAANASRI IMPORT4461

 ...............................................................................................SHWWINIL CAR4461

 ..................................................................................................ESSAKINE CAR4461

4461كافي داليت أروم.................................................................................................... 

 ..............................................................................................TAZROT PLATRE4462

 ............................................................................................... CAFE HITTOURI4462

 ....................................................................................................Norva Energy4462

 ............................................................................................................... 4462راجا راني

 ................................................................................HOSPITALITY CONCEPT4462

 .........................................................................................................INVEST A E446ع

الوحيد   املساهم  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  التقليدية  فرحا   خياطة 

 .................... FARHANE TRADITIONNELLE COUTURE SARL AU446ع

 ......................................................................STE OUKHABACHE TRAVAUX446ع

 ...............................................................................................SOCIETE F K 2 O4464

 .........................................................................SOCIETE SCOUB CAR -SARL4464

 ........................................................................................................FARMALAC4464

 .............................................. BARCHA DISTRIBUTION4464 برشا ديستربيسيو 

 ................................................ AGHOUATIM CONSTRUCTION SARL AU4465

 ....................................................STE MINI MARKET MAHLIMA SARL AU4465

 .................................................................................................................  IHUB4465

 .................................................................................................ECOBEL 4466إيكوبيل

 ............................................................................................................WILCOSS4466

 ....................................................................................................... 4466أنوسيس ثروا

 .....................................................................................................STAR ADRAR4466

 .................................................................................................. M O GESTION4467

 ...................................................... KHOB AGENCEMENT  4467خوب أجونسمو

 .................................................................................STE TOUMAPRISE SARL4467

 ........................................................................................ POOL IMMOBILIER4468

MOUTALIK BOIS ET DERIVES4468 موتليق بوا إي ديغيف.................................. 

 .................................................................................................STE JAWATRAD4468

 .....................................................................ETHOS CONSULTING GROUP446(

 ....................................................................STE: MOULNAKHLA PHARMA446(

 .......................................................................................... STE SOMATRADES446(

 ..............................................................................HAUTE GAMME PROMO446(

 .......................................................................................................PREVENTEX4479

 ............................................................................................RH MBARKIENNE4479

 ...................................................................................... THALES DIS MAROC4479

 .........................................................................................................MULAPRO4479

 ..............................................................................ACHENNAD IMMO SARL4479

 ..................................................................................................OVER SERVICE4471

 ....................................................................KHALIFI GOLDEN FISH S.A.R.L4471

 ........................................................................................................ RUCE SARL4471

WINECK MATERIAUX4471 وينك متيريو................................................................. 

 ....................................................................................................CASTI-MEDIC4472



صفحة صفحة

4121 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

 ......................................................................................................BOAAZATEX4472

 ..................................................................................................... WISH IMMO4472

 ........................................................................................................ ع447تكنيمال تيك

ع447سعع سعا............................................................................................................... 

ع447صوفيرا إمو........................................................................................................... 

 ...............................................................................TRANS SALAH DIN SARL4474

 ....................................................................................................MY.SDT SARL4474

 ...................................................................................................STE LTD TAZA4474

 ......................................................................................................... PCD CLEM4474

 ...................................................................................................STE LTD TAZA4475

 ...........................................................................................COMPTOIR NAIM4475

4475برو ريستو مك....................................................................................................... 

 .......................................................................................................RIMTECOM4475

 ................................................................................... SOBOGEST 4476سوبوجست

 ...............................................................BOUYAKHLEF IBNOUSINA PRIVE4476

 ........................................................................................... CHOMANIA SARL4476

 ................................................................................ 2K ARMONY CONCEPT4476

 ............................................................................ TRANSPORT BENNOUNA4477

 .........................................................................................CHERRADI JAAFARI4477

 .....................................................................................INTERFAM BUSINESS4477

 .....................................................................................INTERFAM BUSINESS4477

 .................................................................................................................  NAPS4478

 .......................................................................................................DATAGLOW4478

 ................................................................................................................RAGAZ4478

 ........................................................................................MOTA IMMOBILIER4478

 ........................................................................................MOTA IMMOBILIER447(

)447أ أم جي باكاتجي ................................................................................................... 

 ........................................................................................... PORTO DARSENA447(

 ....................................................................................... FABEL HOSPITALITY447(

 ...........................................................................................MEDI QUEST PRO4489

 .........................................................................................................LE RECITAL4489

 ............................................................................. OTOTECH AUTOMOTIVE4489

 .......................................................................................STE VIP STORE SARL4489

 ..........................................................................STE CONFRERIETRAV SARL4481

 ...................................................................................................FOR DIX SARL4481

 ..................................................................STE HANAHIB TRANS SARL A.U4481

 .................................. »GROUPE SCOLAIRE PRIVE COLLEGIA TANGER»4481

 .....................................................................................................PROFOURNI4482

 ........................................................................................... SARAYAN 0512044482

 .......................................................................................................WINK PACK448ع

 ..........................................................................HEALTH FLAIR IMMO SARL448ع

 ........................................................................................GREEN MOTO ELEC448ع

 ......................................................................................................SCENARISTE4484

 ..................................................................................................SO DELICIOUS4484

 .......................................................................................................HIBA PLAST4484

 .................................................................................AMANTIUM ADVISORY4484

 ....................................................................................................AL EXPERTISE4485

 .........................................................STE NOUR SAHEL INVESTISSEMENT4485

 ................................................................................................... B&C PROJECT4485

 ........................................................................................ RIF CORPORATION4486

 .......................................................................AFRIFRESH IMPORT EXPORT4486

 ........................................................................ 4486أمريكا  هاو9 فور لنجوج بريفي

 ...............................................................................................SERVICES TOUR4487

 ................................................................................................. EVEREST CASH4487

 ....................................................... CAFÉ RESTAURANT BORJ EL BARAKA4487

 .......................................................................................AMINY TRANS SARL4488

 .......................................................................................................IMMOTAZA4488

 ..............................GENERAL TRAVAUX TECHNIQUE INDUSTREL GTTI4488

 ........................................................................................... EUROMAR IMPEX448(

 ........................................................................................RIF TRANS EXPRESS448(

 .................................................................................................................SN2ER448(

 ............................................................................. STE MAGA GRIS MARBRE44(9

 .......................................................................................SOSORIM TRAVAUX44(9

 ..........................................................................................Ethic tech Maghreb44(9

 ...................................................................................................... O.S.L IMMO44(9

 .......................................................................................... GROUP R3 SEL AU44(1

 ................................................................................................................ INFINE44(1

 .................................................................................................AOULAD TAHA44(1
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 ........................................................................................LA CIGOGNE FUTEE44(1

 ...........................................................................MOROCCAN WIDE TRADE44(1

 ......................................................................................................GD Advisory44(2

 ...............................................................................................................ALTSOL44(2

 ...........................................................................................................HOPRINT44(2

 .................................................................................STE MOUNIA›S DREAM44(ع

ع)44ڤالور أنڤيست...................................................................................................... 

 .......................................................................................LAMROUJ TRAVAUX44(ع

 ....................................................................................... YANE CONSULTING44(4

 ..............................................................................FREE TRANS SOLUTIONS44(4

 ............................................................SMART OPERATIONS & STRATEGY44(4

 ..........................................................................................................TRAVPAST44(5

 ................................................................................ BIJOUTERIE AL IKHOUA44(5

 .............................................................PREMIUM KOSHER LINE SARL AU44(5

 .......................................................................................................... DEVAUGA44(6

 ...................................STE AL ALAMIYA LIL ISKANE WATAJHIJ-SARL-AU44(6

 ...............................................................SLIM GLOBALE CONSTRUCTION44(6

 ...............................................................................................STE LOCA HIFDI44(6

 ..................................................ISTANBUL LOUNGE CAFE RESTAURANT44(7

 ..................................................................................................... OUXAN CAR44(7

 ...................................................................FILALI PERFORMANCE GROUP44(7

 ..................................................................SOCIETE ELKDR POLYSERVICES44(7

 .................................................................................LA PERLE DE BELVEDER44(8

 .....................................................................................LAHBABI TRANSFERT44(8

 ...................................................................................RESIDENCE ASSOUNA44(8

 .............................................................................................................KYAANR44((

 ..........................................GROUPE GHITA OMAR PRINT SIGLE : GGOP44((

))44رياض املستقعل.................................................................................................... 

 ................................................................................................SALAMRYA.TEX44((

 ............................................................................................. WORKS ZOUINE4599

 ............................................................................................GOLD NEGOSAM4599

 ........................................................................... HAMRI BUISNESS CENTRE4599

 ..................................................................................... SOCIETE GETINTOPC4591

 ........................................................................ GLORIA METAL4591 غلوريا ميطال

 .................................................................................................. CHACHI CASH4591

 ........................................................................ GLORIA METAL4591 غلوريا ميطال

 ......................................................... PROMOTION ANK 4592بروموسيو  أ   ك

 .................................................................................... STE RIAD PRESS SARL4592

 ........................................................................................................... RICHCOP4592

 ..........................................................................................................JST SPORT4592

 .................................................................................................OLK HOLDING4592

 ....................................................................LE GRAND ROCHER TRAVAUX459ع

 .................................................................................................................ICHBIL459ع

 ....................................................................................SUPER ENGINES SARL459ع

 ........................................................................................................ CH FOODS459ع

 ................................................................................................BAYA TRAVAUX4594

 ...................................................................................... MEDIPAF INDUSTRY4594

 ..........................................................................KSD CONSULTING & MGM4594

 .............................................................................................................. SILISUD4595

4595الراجي رينوف........................................................................................................ 

 ..............................................LA FONDERIE IBN KHAYAT ET COMPANIE4595

 .................................................................. ABALONE WORLD MOROCCO4595

 .................................................................. ABALONE WORLD MOROCCO4595

 .................................................................. ABALONE WORLD MOROCCO4596

 .................................................................. ABALONE WORLD MOROCCO4596

 ..............................................................STE L’AUBERGE EL ARSA SARL AU4596

 .......................................................................................STE JAD MEDIA PRO4596

 .......................................STE HALIMA EXTINCTEUR SECURITE SARL AU4597

 ........................................................................... SOCIETE NOUHINA STEPS4597

 .......................................................................................WASS RECORDINGS4597

 .................................................................................................... B.O.S INVEST4597

 ...............................................................STE GUERCIF ALLIANCE SARL AU4598

 ...........................................................................................................EL BOLUX4598

 ................................................................................... BBA GOURMET4598 ش م م

 .......................................................................................WASS RECORDINGS459(

 ..................................... LABORATOIRE EARTH GEOSCIENCES SARL AU459(

 .........................................................GROWTH MARKETING SOLUTIONS459(

 ................................................................................................BEAUTY TRADE459(
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 ............... )HELICONIA AFRICA DEVELOPMENT S A S459 دات مساهم وحيد

 .........................................................................PEPINIERE BNI YEZNASSEN4519

 ........................................................................................................ LIDYASERV4519

 ....................................................................KONIRO ADVISORY SERVICES4519

 .....................................................................VILLA 99 DELE ROSE SARL AU4519

4511شركة حونيفا كار.................................................................................................. 

 ........................................................................................................ALTINTECH4511

 ..................................STÉ PEDRO STEAM WASH AND CLEAN SARL AU4511

 .................................................................... ALMAHROUSSA IMMOBILIER4512

4512أليونكة................................................................................................................. 

 .................................................................................................................  3AFM4512

 ........................................................................................................FORCELOG451ع

 ...................................................................................................mery›s buffets451ع

ع451ضيبة يطو............................................................................................................ 

 ............................................................................................ SERVICE DEL SUR451ع

 ........................................................................... ZERSA IMPMORT EXPORT4514

 .................................................................................... TRANS NAD EXPRESS4514

 ................................................................................THE BUILDING SOCIETY4514

 ....................................................................................... NJ INTERNATIONAL4515

 .................................................................................STE ASLLATEN SARL AU4515

 ............................................................................................................ ISQUARE4515

 ...................................................................................... AIT HANNA 4515ايت حانة

 ...............................................................................................ASSOAM IMMO4516

4516بابكوك سرفيس................................................................................................... 

4516بابكوك سرفيس................................................................................................... 

 .........................................................................................................YEJ INVEST4516

 ...................................................................................... OULAD ALI NEGOCE4517

4517اللعخاري ترنصفير تو سرفيس.............................................................................. 

 ........................................................................................ TIMIT CAR 4518تيميت كار

 ........................................................................................... CENTRE WROOM4518

 ......................................................................................TRANSLINE ENERGIE4518

 ......................................................................BUREAU MIRA CONSULTING4518

)451ضيبة يطو............................................................................................................ 

 ............................................................................................................UBUNTO451(

 .......................................... ENTREPRISE RIAD EL KHAIR LILBINAA SARL451(

 .......................................................................................................COFFETALK451(

 ....................................................................................... AYOUDRI TRAVAUX4529

 ........................................................AYHA IMPORT AND WHOLESALE BV4529

 II.  -  إعالنات قضائية

4521املحكمة التجارية بمراكش................................................................................... 

4521املحكمة التجارية بالدار العيضاء......................................................................... 

4524املحكمة التجارية بطنجة..................................................................................... 

4524املحكمة التجارية بالرباط.................................................................................... 

4526املحكمة االبتدائية بسال....................................................................................... 

4526املحكمة االبتدائية بالفقيه بن صالح.................................................................. 

4526املحكمة االبتدائية بقلبة السراغنة.................................................................... 

4526املحكمة االبتدائية بورزازات................................................................................ 

4526املحكمة االبتدائية بانزكا ................................................................................... 

 ................................................................................... 4527املحكمة االبتدائية بأسفي

4527املحكمة االبتدائية ببرشيد................................................................................... 

4528املحكمة االبتدائية بالجديدة............................................................................... 

 III.  -  إعالنات إدارية

)452وزارة الداخلية )مديرية الشؤو  القروية).......................................................... 

إعال  عن وضع ونشر مشروع مرسوم يبلن أنه من املنفبة البامة بناء الطريق 

اإلقليمية رقم 521ع بي   .ك 999+9 و999+98 وتنزع بموجعه ملكية 

2ع45القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم خريعكة ..............................

إعال  عن وضع ونشر مشروع مرسوم يبلن أنه من املنفبة البامة توسيع 

وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 597ع بي   .ك 999+9 262+27 وتنزع 

8ع45بموجعه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم خريعكة........ 

إعال  عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يبلن أنه من املنفبة إحداث ملحقة 

الساحلية  للمنطقة  املراقعة  مركز  إنشاء  أجل  من  بني سبيد  قيادة 

القطع  ملكية  بموجعه  وتنزع  الدرويش)  )إقليم  كعداني  دار  بجماعة 

)ع45األرضية الالزمة لهذا الغرض ...................................................................
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إعال  عن إيداع ونشر مشروع قرار يبلن أ  املنفبة البامة تق�سي بتخطيط 

حدود الطرق البامة املتبلقة بإحداث الطريق السريع )بما فيها طريق 

التهيئة N925) الرابط بي  مطار محمد الخامس ومحور تدارت عبر 

الالزمة األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  929ع  رقم  اإلقليمية   الطريق 

4549 لهذا الغرض للجماعة الترابية النواصر...................................................

إعال  عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي اإلضافي يبلن أنه من املنفبة البامة 

تثليت الطريق الجهوية رقم 15ع مدخل الطريق السيار الرابط بي  

برشيد وتيط امليل ويؤذ  بموجعه بالتخلي عن ملكية القطع األرضية 

4542الالزمة لذلك بجماعة املجاطية أوالد الطالب )عمالة إقليم مديونة) .....

5128 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تبديلي   استدراك 

مد  تزويد  البامة  املنفبة  من  أنه  واملبلن   2911 فبراير   ( بتاريخ    

انطالقا  الشروب  باملاء  تادلة  الجبد وقصعة  أبي  واد زم،    خريعكة، 

ع454من سد أيت مسبود ................................................................................

استدراك تبديلي ملشروع املرسوم املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

5196 بتاريخ 8 سبتمبر 2921 املبلن أنه من املنفبة البامة تزويد مد  

خريعكة، واد زم، أبي الجبد وقصعة تادلة باملاء الشروب انطالقا من 

4544سد ايت مسبود ................................................................................

إنجاز  البامة  املنفبة  أنه من  يبلن  إعال  عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

قناة لتحويل املياه البادمة املبالجة ملركز عي  عودة من أجل سقي 

األرضية  القطبة  ملكية  بموجعه  وتنزع  بالرباط  الخضراء  املساحات 

4545الالزمة لهذا الغرض )جماعة املنزه).......................................................... 

إعال  عن وضع ونشر مشروع مرسوم يبلن أنه من املنفبة البامة مشروع 

تزويد مدينتي ميسور وأوطاط الحاج والجماعات التاببة لهما باملاء 

الصالح للشرب انطالقا من سد الحسن الثاني بميدلت مع تقوية تزويد 

جماعة أمرصيد التاببة إلقليم ميدلت، وتنزع بموجعه القطع األرضية 

4547الالزمة لهذا الغرض..................................................................................

تزويد  البامة  املنفبة  من  أنه  املبلن  املرسوم  ملشروع  تبديلي  استدراك 

الدواوير التاببة لجماعة الولجة باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد 

 الوحدة، واملنشور بالجريدة الرسمية عدد ع)55 بتاريخ 8 يناير 2929

)454 الصفحة 852.ع85..................................................................................

استدراك تبديلي ملشروع املرسوم املبلن أنه من املنفبة البامة تزويد الدواوير 

التاببة لجماعة الولجة باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد الوحدة، 

2921 فبراير   24 بتاريخ   5652 عدد  الرسمية  بالجريدة   واملنشور 

4551 الصفحة 815ع........................................................................................

يق�سي  مقرر  بمثابة  تازة  جماعة  مجلس  رئيس  قرار  مشروع  بإيداع  إعال  

بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة إلحداث املساحة الخضراء 

 (EV88( التهيئة ملدينة وجزء من املنطقة بها برمز  املكرسة بتصميم 

4552بحي السبديي  جماعة تازة.......................................................................

إعال  بإيداع مشروع قرار تخطيط حدود الساحة البامة )PL18)  املكرسة 

ع455بتصميم إعادة الهيكلة لحي النهضة يق�سي بحذف جزء منها..................

إعال  عن وضع ونشر مشروع مرسوم يبلن أنه من املنفبة البامة مشروع 

تزويد مدينتي ميسور وأوطاط الحاج والجماعات التاببة لهما باملاء 

الصالح للشرب انطالقا من سد الحسن الثاني بميدلت مع تقوية تزويد 

جماعة أمرصيد التاببة إلقليم ميدلت وتنزع بموجعه القطع األرضية 

4554الالزمة لهذا الغرض................................................................................



4125 عدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املبلنو  في ميدا  اإلشهار القانوني إثعات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتبلق بمضمو  اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

مكتب الحسابات واإلستشارة

FIDUTEMA

ش.م.م

رقم ع16 شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 7644248ع95

الفاكس : 7644764ع95

HAKOM TOURS

SARL AU

إعال  عن تغيير التسمية 

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قررت شركة   2921 ديسمبر   22 في   

 HAKOM TOURS SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي :

 SETTIMO  : التسمية  تغيير 

. TRANS SARL AU

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية بالقنيطرة 

رقم  تحت   2922 يناير   17 بتاريخ 

.(9996

1 P

 STE NEJJARI DE

 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION

SONAMACO

بمقت�سى قرار الجمع البام الغير 

البادي املنبقد يوم 19 فبراير 2922 

 NEJJARI DE MATERIAUX لشركة 

. DE CONSTRUCTION SONAMACO

مقرها االجتماعي : محل 2 رقم  17  

زنقة  6 حي البركاني كلم 7 طريق را9 

املا  بنسودة  فا9. 
من  حصة    1999 تفويت   -1  
السيد الصفريوي محمد إلى السيد 
الروام�سي حميد الذي أصعح يمتلك 
1999 حصة قدرها 199.999 درهم.     
للسيد:  واإلمضاء  التسيير   -  2

الروام�سي حميد .
لدى  القانوني  اإليداع  تم   - ع 
التجارية بفا9 تحت رقم:  املحكمة 
تحت  فبراير2922    16 بتاريخ  ع81 

رقم السجل التجاري 7421ع.
2 P

STE CHRONO MESSAGERIE
S.A.R.L/AU

تأسيس شركة  ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بتاريخ 
بمدينة  ومسجل   2922 فبراير   9(
تم   2922 فبراير     11 تزنيت بتاريخ 
املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 
محددة  وحيد  شريك  في  املحدودة 

البناصر كما يلي :
 STE CHRONO   : التسمية 

. MESSAGERIE S.A.R.L/AU
 656 مرأب رقم   : املقر االجتماعي 
تجزئة سير على بركة هللا طريق كلميم 

تيزنيت .
الغرض:

غير  واألمتبة  العضائع  نقل 
املصحوبة للغير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   (( املدة: 
تأسيسها.

بن  سميرة  السيدة   : املسيرة   

حمدا  .

درهم   199  999.99   : رأ9 املال 

مقسم الى 1999 حصة بما قدره 199 

درهم لكل حصة موزعة كما يلي :

1999 حصة للسيد احمد اتفات.

من  املالية  أو  االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1ع ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

58/2922 بتاريخ 16 فبراير 2922.

3 P       

ROKOBOIS

SARL AU

AU CAPITAL DE : 50.000 DHS

السجل التجاري : 651)14

تحويل مقر الشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

أكتوبر  فاتح  بتاريخ  اإلستثنائي 

 2921 تقرر : تحويل مقر الشركة من

حي   1 زنقة نيجيريا الشقة رقم   14  

املحيط الرباط إلى طريق عي  عتيق 

سالمة  أوالد  دوار  تامسنا  اتجاه  في 

الرقم 4 عي  عتيق.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط  الضعط  

بتاريخ 14 فبراير2922 تحت رقم 88) 

بالسجل الترتيبي واملرجع 122986.

4 P

صوكوويست ش.م.م

1 ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

األفغاني رقم 2 القنيطرة

سجل تجاري رقم ع8)25 القنيطرة

سارا صيرام
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 29.999.999.99 درهم

مقرها اإلجتماعي : القنيطرة بلوك 

ف رقم 51، أوالد وجيه

سجل تجاري رقم عع281 القنيطرة

بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد 

 2921 ديسمبر   22 بتاريخ  املتخذة 

تقرر ما يلي :
من  الشركة  رأسمال  رفع 

إلى  درهم   29.999.999.99

طريق  عن  درهم   28.999.999.99

من  جديدة  حصة   89.999 إصدار 

درهم للواحدة مكتتعة   199.99 فئة 

ومحررة بأكملها عن طريق اإلقتطاع 

للشريك  الجاري  الحساب  من 

الوحيد.

الزمزمي  سارة  السيدة  استقالة 

للشركة وتبيي   من مهامها كمسيرة 

السيد محند الزمزمي كمسير جديد 

وذلك ملدة غير محددة.
الفصول  تغيير  لذلك  كنتيجة 

األسا�سي  القانو   من  و16   13،7،6

للشركة.

تم اإليداع القانوني : بكتابة ضعط 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

16 فبراير 2922 تحت عدد 9426).
للخالصة والتذكير

التسيير

5 P
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صوكوويست ش.م.م

1 ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

األفغاني رقم 2 القنيطرة

سجل تجاري رقم ع8)25 القنيطرة

HIKAM IMMOBILIER
شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 199.999.99 درهم

مقرها اإلجتماعي : القنيطرة شقة 

رقم ع عمارة الفردو9 ميموزا،

 شارع هارو  الرشيد

تأسيس شركة
املبرم  البرفي  البقد  بمقت�سى   

وضع   2921 ديسمبر   22 بتاريخ 

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانو  

املواصفات التالية :

تحمل الشركة تسمية   : التسمية 

. HIKAM IMMOBILIER

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 

الغير  أولحساب  الخاص  لحسابها 

باملغرب الطعيبيي   األشخاص   من 

 أو الخارج :

جميع البمليات البقارية.

بناء، هدم، تجديد وتجزئة جميع 

القطع األرضية.

القطع  جميع  كراء  بيع،  شراء، 

التجارية  البمارات  أو   األرضية 

أو لعناء البمارات املخصصة للسكن.

جميع  استغالل  عامة  وبصفة 

املتبلقة  اإلختراع  براءة  أو  األصول 

جميع  كذلك  األنشطة  بهذه 

املنقولة  غير  أو  املنقولة  البمليات، 

املرتعطة بصفة معاشرة أو غير معاشرة 

باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يبطي أفضلية لتطوير الشركة.

مقر  حدد   : اإلجتماعي  املقر 

الشركة القنيطرة شقة رقم ع عمارة 

هارو   شارع  ميموزا،  الفردو9 

الرشيد.

في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

 )) سنة.

في  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

ديسمبر من  1ع  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
رأسمال الشركة في معلغ 199.999.99 

حصة   1.999 من  مكو   وهو  درهم 

من فئة 199 درهم للواحدة، محررة 

بأكملها وموزعة على الشركاء كاآلتي :

السيد البشير هاللي 599 حصة.
البامري  اللطيف  ععد  السيد 

259 حصة.

 259 الكوني  الكعير  ععد  السيد 

حصة.

إجمالي الحصص 1.999 حصة.

كمسيرين  تبيي   تم   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.
البامري  اللطيف  ععد  السيد 

 MC16725 ل.ب.و.ت  الحامل 
والقاطن بالقنيطرة، زنقة )1 رقم 27 

حي مبمورة.

الحامل  الهاللي  البشير  السيد 

والقاطن   UC9ع19ع ل.ب.و.ت 

أوالد   24( رقم  د  بلوك  بالقنيطرة، 

اوجيه.

اإليداع  تم  التجاري:  السجل 

املحكمة  ضعط  بكتابة  القانوني 

فبراير   8 بتاريخ  اإلبتدائيةبالقنيطرة 

2922 تحت عدد 64171.
للخالصة والتذكير

التسيير

6 P

OTHAMEVENT
SARL AU

بمق�سى عقد عرفي محرر بتاريخ ) 

فبراير 2922 تم تكوزين نظام أسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي:

.OTHAMEVENT : التسمية

الهدف : تمار9 الشركة األهداف 

التالية :

مقهى.

وجعات خفيفة.

مطبم.

ممول حفالت.

املقر اإلجتماعي : إقامة مروة محل 

د 5سال الجديدة.

 : اإلجتماعي  املال  رأ9 
199.999.99 درهم مقسم إلى 1999 
 199.99 واحدة  كل  قيمة  حصة 

درهم.
تم تبيي  السيدة مريم   : التسيير 
التبريف  لعطاقة  الحاملة  الوافي 
كمسيرة   A72418ع رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع  تم 
ضعط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
رقم  تحت  بسال  اإلبتدائية  املحكمة 

السجل التجاري 5481ع.
 7 P

شركة االلكترونيات والخدمات 
الفضائية باملغرب

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2921 16 ديسمبر  بطنجة بتاريخ 
املسؤولية  محدودة  شركة  تاسيس 

ذات الخصائص التالي :
االلكترونيات  شركة   : التسمية 

والخدمات الفضائية باملغرب.
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
الهدف اإلجتماعي :

اإلتصاالت  أنشطة  جميع 
الصناعية  األقمار  عبر  اإللكترونية 

والسفن بجميع أشكالها.
وتسويق  وتصدير  استيراد 

املنتجات اإللكترونية للسفن.
الفنية  والخدمات  املساعدة 
املتبلقة بشكل معاشر أو غير معاشر 

بإلكترونيات السفن.
الدراسية  األنشطة  جميع 
االتصاالت  مجال  في  واإلستشارية 

الفضائية واإللكترونية للسفن.
املذكورة  األنشطة  ممارسة 
بمفردها  والخارج  للمغرب 
آخرين،  أشخاص  مع  أوباإلشتراك 
أو  مغاربة  اعتعاريي   أو  طعيبيي  

أجانب.
املدة : )) سنة.

درهم   19.999  : رأسمال الشركة 
إجتماعية  حصة   199 من  مكو  
مقسمة  للحصة  درهم   199 بقيمة 

كالتالي :

كوكي كمي  باسكال   السيد 
 59 حصة إجتماعية.

الورديغي حسناء   السيدة 
 59 حصة إجتماعية.

املقر اإلجتماعي : )، زنقة األركواي، 
مكتب  األول  الطابق  شيماء  إقامة 

رقم 6 طنجة.
: عي  السيد باسكال كمي  املسير 
 1(66 أكتوبر   27 في  املزداد  كوكي، 
916984ع66،  جوازه  رقم  أمريكي، 

مسير للشركة ملدة غير محددة.
توقيع  قعل  من  ملتزمة  الشركة 

السيد باسكال كمي كوكي.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   ( بتاريخ  بطنجة  التجارية 
2922 وتم تسجيل الشركة بالسجل 
التجاري بطنجة تحت رقم ع7ع124.

للخالصة واإليجار
املسير

8 P

SEWAN MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد
الرأسمال : 4.999.999.99 درهم
املقر اإلجتماعي : عمارة أوريزو ، 
الطابق 4، تجزئة رقم ) ماندارونا 
99ع سيدي مبروف الدارالعيضاء 

املغرب
السجل التجاري : )17251

إعال  قانوني
قرر   2921 ديسمبر   16 بتاريخ 

الشريك الوحيد للشركة مايلي :
البمراني،  ياسر  السيد  تبيي  
املولود في 28 أكتوبر 89)1 في طنجة، 
املغربية مسيرا مشاركا  الجنسية  دو 
للشركة بأثر فوري وملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني : بقلم املحكمة 
بتاريخ بالدارالعيضاء   التجارية 

 ع فبراير 2922 تحت عدد ))8111 
بالسجل  التبديلي  والتسجيل 
التجاري للدارالعيضاء بتاريخ ع فبراير 

2922 تحت عدد 4921.
لإليداع
املسير

9 P
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REDALINA
SARLAU

شركة محدودة املسؤولية
 ذات شريك وحيد

رأسمالها : 199999 درهم
املقر اإلجتماعي : 6) شارع أنفا 

الطابق رقم )، شقة رقم 1)، إقامة 
الربيع الدارالعيضاء

اإلمضاء  مصحح  عقد  بموجب 
تغيير  تقرر   2922 يناير   24 بتاريخ 
املقر اإلجتماعي للشركة من 6) شارع 
 ،(1 شقة رقم   ،( أنفا الطابق رقم 
املقر  إلى  الدارالعيضاء  الربيع  إقامة 
الطابق  سفيا ،  تجزئة   74  : التالي 
السفلي شقة رقم 1، سيدي مبروف 

الدارالعيضاء.
للقانو    4 وبه تم تبديل الفصل 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالدارالعيضاء  التجارية 

6477 يوم 17 فبراير 2922.
للنشر واإلخعار

10 P

STE. FH BAYTI
SARL
تأسيس

 18 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
بالرباط، قد تم تأسيس   2922 يناير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية:
.FH BAYTI : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتماعي :
إنشاء وتشغيل املنشآت في قطاع 

وتنفيذ مشروع بناء.
درهم   199.999.99  : املال  رأ9 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 

199 درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االوى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 8 عمارة   1 اإلجتماعي:رقم  املقر 
تجزئة مكة املكرمة تمارة.

التسيير السيدة : الناجم حنا .
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع  بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2922

47ع5ع1.
11 P

LBK INVEST
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2922 يناير   26 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية :
LBK INVEST : تسمية الشركة

.SARL AU
الهدف اإلجتماعي :

كراء البقارات.
رأسمال الشركة : 199.999 درهم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 
كلها  الواحدة  للحصة  درهم   199
القعاج  أنيس  محمد  السيد  لفائدة 

1999 حصة.
شارع  تقاطع   : اإلجتماعي  املقر 
الغزالي وزنقة زرياب عمارة د شقة 

د2- أكدال الرباط.
إلى  يناير  فاتح  :من  املالية  السنة 
1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التأسيس.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 
التأسيس النهائي، أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
أنيس  محمد  السيد   : املسير 

القعاج.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   ( بتاريخ  بالرباط  التجارية 
122916،سجل  رقم  تحت   2922

تجاري رقم 157771.
LBK INVEST

SARL AU

12 P

AGM TOURS
SARL

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 14 أبريل 2921 بالرباط قد تم تفويت 
ذات   AGM TOURS حصص شركة 
المي   اململوكة  محدودة  مسؤولية 
 AMINE IMGHARENE امغرا

كالتالي :
انميلي  محمد  السيد 
MOHAMED ANMILI 599 حصة.

 KHALIL شهعوني  خليل  السيد  
CHEHBOUNI 599 حصة.

شهعوني  خليل  السيد  وتبيي  
استقالة  وقعول  الشركة  مسير 
 YOUSSEF ميسوي  يوسف  السيد 
الشركة  مقر  وتحويل   MISSAOUI
للبنوا  التالي شارع مختار السو�سي 
6 قيسارية السالم دور الجامع  محل 

الرباط.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
116298 باملحكمة التجارية بالرباط.
13 P

TROKED
SARL AU

حل الشركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
للجمع   2921 نوفمبر   12 بتاريخ 
 TROKED لشركة  اإلستثنائي  البام 
رأسمالها  وحيد  شريك   SARL AU

199.999.99 درهم.
25 شارع عمر   : مقرها اإلجتماعي 
أكدال الرباط   8 ابن الخطاب شقة 
سجلها التجاري 9955ع1، تم اإلقرار 

على ما يلي :
حل الشركة وديا.

تبيي  السيد عمر واكض مصفي 
للشركة.

كمحل  الشركة  مقر  تحديد 
للتصفية.

: لدى مكتب  تم اإليداع القانوني 
الضعط باملحكمة اإلبتدائية بالرباط 
تحت رقم   2921 ديسمبر   14 بتاريخ 

.12965(
14 P

MAGIC ASSUR-SARL
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط   ،2921 أبريل   28

وضع القانو  األسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :

 MAGIC ASSUR-  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي :

وسيط تأمي .
رأسمال الشركة : 199999 درهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 

199 درهم للحصة الواحدة.

السيد منير مرزوق 1999 حصة.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري .

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  منير مرزوق  السيد   : املسير 

881عع  التجاري  بالسجل  التقييد 

باملحكمة اإلبتدائية سال.

 15 P

EXOSDATA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

 رأ9 رأسمالها : 199.999 درهم

سجل تجاري رقم 144157 الرباط

بيع حصص
بمقت�سى قرار الجمع البام الغير 

عادي بتاريخ 17 فبراير2922 تقرر ما 

يلي :

الحصص   بيع  على  -1املصادقة 

من طرف السيد  بوتخروست يونس 

محمد  السيد  لفائدة   حصة   599

املهدي نجيب.

من  القانوني  الشكل  تغيير   2-

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
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-ع إعتماد النص الجديد للقانو  

األسا�سي للشركة ببد بيع الحصص .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

تحت  فبراير2922   17 يوم  بالرباط 
رقم ع)11 .

بمقت�سى مقتطف وبيا 

املسير

16 P

 CULLEN GRUMMITT &

ROE MOROCCO
CGRM

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 19.999 درهم  

 4RUE OUAD , املقر االجتماعي : 

 ZIZ, 3ème ETAGE, APPT.7 –

    AGDAL, RABAT

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  أوال- 
تم وضع القانو    ٬ يناير2922   6 في 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مميزاتها كالتالي:

 Cullen Grumitt &  : التسمية 

.Roe Morocco, - CGRM

 4RUE OUAD , :املقر االجتماعي-

 ZIZ, 2ème ETAGE, APPT.7 –

 . AGDAL, RABAT

-الهدف االجتماعي: تهدف الشركة 

سواء داخل املغرب أو خارجه إلى:

-  ادارة املشاريع .

إشراف،  تصميم،  -دراسة، 

متاببة، مراقعة مشاريع املوانئ. 

- املساهمة بشتى الوسائل وتحت 

شركة  أو  مقاولة  أي  في  صفة  أي 

تزاول نشاطا له عالقة معاشرة أو غير 

معاشرة بالهدف االجتماعي. 

- وبصفة عامة٬ كل عملية تجارية 

صناعية٬ مالية٬ منقولة أو عقارية لها 

كفيلة  أو  االجتماعي  بالهدف  عالقة 

بتطوير نشاطها.

من تاريخ  )) سنة ابتداء   : -املدة 

التسجيل  بالسجل التجاري.

 19.999 االجتماعي:  -الرأسمال 

من  حصة   199 على  مقسمة  درهم 

مقسمة  للحصة  درهم   199 فئة 

كاآلتي :

 SUSAN ELIZABETH-

GRUMMITT 49 حصة.

 ALAN ALBERT CAMPBELL-

GRUMMITT 69 حصة. 

 SUSAN -التسيير: تبيي  السيدة 

ELIZABETH GRUMMITT استرالية 

الجنسية املزدادة في 19 أبريل )6)1 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  بانجلترا 

محدودة.    

فاتح  من  االجتماعية:  -السنة 

يوليوز إلى 9ع يونيو من كل سنة. 

-األرباح: من اجل تكوين احتياطي 

قانوني5%العاقي يتم رصده تعبا لقرار 

الجمع البام. 

ثانيا تم تقييد الشركة في السجل 

التجاري بالرباط يوم 17 فبراير2922  

تحت الرقم )))157.
ملخص من اجل النشر

املتصرف

17 P

SAHROURDI INGENIERIE
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها التجاري : 19.999.99 

درهم

املقر اإلجتماعي : كيش الوادية تجزئة 

 (Gتجزئة I ( أوالد مطاع الشرقية
رقم ))2 الطابق السفلي تمارة

السجل التجاري بالرباط تحت رقم 

)ع1952

للشريك  محضر  بمقت�سى 

 SAHROURDI لشركة  الوحيد 

INGENIERIE شركة ذات املسؤولية 

املنبقد  وحيد،  لشريك  املحدودة 

بتاريخ 1ع ديسمبر 2921 تقرر ما يلي :

تصفية ودية للشركة.

نفسه  الوحيد  الشريك  تبيي  

كمصفي للشركة.

تحديد مقر التصفية بإقامة األرز 

الرياض  حي   5 رقم  شقة   E عمارة 

الرباط.

هذه  لكل   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الوثائق 

بالرباط بتاريخ 17 فبراير 2922 تحت 

رقم ع12227.

18 P

 FIDUCIAIRE ROCHDI

FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 9528-81-(6-49

FAX : 0528-81-96-41

STE. FRESHBROTHERS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع البام 

الغير البادي للمساهمي  في الشركة 

بتاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

 1ع يناير 2922 قرر ما يلي :

تغيير السنة املالية للشركة:

في وتنتهي  يوليو  فاتح  في  تبتدئ    

 1ع يونيو من كل سنة.

تحيي  النظام األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 

فبراير   15 بتاريخ  بإنزكا   اإلبتدائية 

2922 تحت رقم اإليداع 18ع.

19 P

 FIDUCIAIRE ROCHDI

FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 9528-81-(6-49

FAX : 0528-81-96-41

STE. FADAE ALWIAM PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع البام 

الغير البادي للمساهمي  في الشركة 

بتاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

 1ع يناير 2922 قرر ما يلي :

في  الشركة:زيادة  رأسمال  زيادة 

الرأسمال اإلجتماعي من199.999.99 

499.999.99 درهم مقسم  درهم إلى 

درهم   199 بثمن  حصة   1999 إلى 

للواحد موزعة كالتالي :

2299 حصة  السيد عمر الظفظ 

229.999.99 درهم.

السيد الحسن وردي 1899حصة  

189.999.99درهم.

حصة   4999  : املجموع 

499.999.99 درهم.

 : الجديد  االجتماعي  الرأسمال 

 199 بثمن  حصة   4999 إلى  مقسم 

درهم للواحد موزع كالتالي :

السيد عمر الظفط 22999 حصة 

229.999 درهم.

 1899 وردي:  الحسن  السيد 

حصة 189.999 درهم.

 499.999 4999 حصة   : املجموع 

درهم.

تحيي  النظام األسا�سي .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 

فبراير   16 بتاريخ  بإنزكا   اإلبتدائية 

2922 تحت رقم 27ع.

20 P

 FIDUCIAIRE ROCHDI

FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 9528-81-(6-49

FAX : 0528-81-96-41

STE. AMER SUD
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع البام 

الغير البادي للمساهمي  في الشركة 

ع2  ذات املسؤولية املحدودة بتاريخ 

ديسمبر 2922 قرر ما يلي :

تغيير نشاط الشركة.

تغير النشاط التجاري للشركة من 

املواد  ممو  الحفالت إلى بيع وشراء 

الغذائية.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 
فبراير   17 بتاريخ  بإنزكا   اإلبتدائية 

2922 تحت رقم 2922/61.
21 P

  STE.  ALPHA - SYNERGIES
 CONSULTING

  S.A.R.L  A.U 
  Société  à  responsabilité

limitée a associe unique
رأسمالها : 19.999.99  درهم  املقر 
االجتماعي : اقامة 26 , قرب ثانوية 
موالي اسماعيل , املدينة الجديدة 

بمكنا9 
الجمع  عن  صادر  عقد  حسب 
 STE. ALPHA - محل  التأسي�سي 
 SYNERGIES CONSULTING
 2922 ع1يناير  بتاريخ    SARL AU
تقرر   , صعاحا   19 الساعة   على 
مقرها  التي  الشركة  رأسمال  توزيع 
ثانوية  26,قرب  إقامة  االجتماعي 

موالي  إسماعيل  بمكنا9 .            
شركة  لرأسمال  التوزيع 
  STE. ALPHA -  SYNERGIES

:  CONSULTING  S.A.R.L   A.U
في  الشركة   تحديد رأسمال  تم  
أالف  عشرة   ( درهم    19.999,99
درهم ) موزعة على 199  مئة  حصة  
منها  واحد  كل  قيمة  اجتماعية 
تم وضبها    , درهم مئة درهم    199
وتخصيصها,  بالكامل  وتحريرها 

حسب  الحصص ,  وذلك كما يلي :
السيد محمد سالوي لديه مئة    

حصة   : 199 حصة .
املجموع  : 199 مئة  حصة.                              
عقد  على  البام  االجتماع  وافق 
على  وصادق   ، الشركة  تأسيس 
املتخذة  اإلدارية  اإلجراءات  انتظام 
وبالتالي أعلن عن  في إطار التأسيس، 

تأسيسها حسب األصول.
مدير الشركة   :

السالوي،  محمد  السيد    1-
بتاريخ  ازداد   ، مغربية  جنسيته 
للعطاقة  حامل   ، أكتوبر87)1   8
عنوانه   ،D(8156ع رقم   الوطنية 

)12 تجزئة ميموزة م.ج مكنا9 .

املسير   , سالوي  محمد  السيد 
 , الوحيد للشركة ملدة غير محدودة 

مع اإلمضاء .
بشكل  ملتزمة  الشركة  ستكو  
صحيح ، لجميع األعمال املتبلقة بها .
القانو  األسا�سي املتبلق بالغرض 

من الشركة واملحدد ألنشطتها: 
يتكو  نشاط الشركة من البرمجة  
مع بيع حلول    , املشاورة    , التطوير 
تكنولوجيا املبلومات , كذلك الدعم 
تقنية  حلول  تنفيذ  في  واملساعدة 

املبلومات القياسية أو املحددة.
وأجهزة  املبدات  ,بيع  شراء 
ببد  عن  اإلدارة  وكذلك  الكمعيوتر 

ملجمبات الكمعيوتر مع تركيبها  .
الكمعيوتر،  بيانات  مبالجة 
الكمعيوتر،  أنظمة  واستضافة 
اإللكترونية  الحماية  حلول  وتطوير 

وتسويقها.
تقنية  حلول  مبمارية  تصميم 
مع  لألنظمة  املخصصة  املبلومات 

إنشاء وتثبيت بوابات اإلنترنت.
نشاط  في  الشركة  تشارك 
االستيراد وتصدير املبدات وامللحقات 
تكنولوجيا  وخدمات  حلول  وكذلك 

املبلومات.
تشارك الشركة في العحث البلمي 
والتطوير في الفروع املتبلقة بتقنيات 

الحاسب اآللي .
في املسابقات وتقديمها  املشاركة 

لألسواق البامة أو الخاصة.
البمليات  كل  عامة  بصفة  ثم 
واملالية  والصناعية  التجارية 
والبقارية وتلك املتبلقة باملنقوالت، 
واملرتعطة رأًسا أو بصفة غير معاشرة 
التي من  تلك  أو  املذكورة  باألغراض 
شأنها أ  تمهد إنجاز هذه األغراض 

وتطويرها. 
ببد استنفاد بنود جدول األعمال 
9ع:11  الساعة  في  االجتماع  اختتم 
صعاًحا، وتم التوقيع عليه من طرف 
صاحعة الشركة و مديرتها مع تأكيد 
انجازها للبمليات طعقا للمقتضيات 

القانونية والتنظيمية املبمول بها. 
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة التجارية بمكنا9 

البدد  تحت  فبراير2922   18 بتاريخ 

الترتيبي 685   وصل رقم 55461 .
ألجل اإلشبار

اإلدارة املشتركة

22 P

 CONTROLE MZ
 SARL AU

البادي  الغير  البام  الجمع  قرر 
 2921 ديسمبر   22 بتاريخ  املنبقد 
 CONTROLE MZ SARL لشركة 
AU  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ألف  مئة  رأسمالها  وحيد  بشريك 
درهم   199.999.99 مقرها االجتماعِي 
الشقة الطابق األول تجزئة بيرديكو 
حي األزرق رقم 12 مركز تمارة  ما يلي:
للشركة  االجتماعي  املقر  نقل   1-
علي  موالي  شارع   4 الرقم   : من 
إلى:  تمارة    1 رقم  الشقة  الشريف 
الشقة الطابق األول تجزئة بيرديكو 

حي األزرق رقم 12 مركز تمارة .
4 من النظام  -2تبديل املادة رقم 

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  النظام  -عتحديث 

للشركة.
لنظام  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط   الشركة باملحكمة التجارية  
تحت   2922 فبراير   15 وذلك بتاريخ 

رقم ع745.   
رقم السجل التجاري :124861.

23 P

FIDELCOM
 CABINET DE GESTION DE

COPMTABILITE
 CONSEIL-ETUDES SUPERVISION

AUDIT-CONSTITUTION DE SOCIETES

LAVANDE ET SOLEIL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

 SIEGE SOCIAL: 1RUE DU 19 AOUT 1(44
73730 CEVINS FRANCE

إنشاء فرع شركة
البام  الجمع  تقرير  بمقت�سى 
املنبقد بتاريخ 2 يونيو 2921  إنشاء.

باسم   للشركة  جديد  فرع 
بالبنوا    LAVANDE ET SOLEIL
التالي عند شركة قصعة ديدي بالفيال 

الكائنة بالديابات الصويرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتاريخ  بالصويرة  اإلبتدائية 

 257 عدد  تحت   2921 أغسطس 

السجل التجاري رقم 5781.

24 P

PROBAR LA VIDA IMO
S.A.R.L A.U 

 ش.م.م ذات شريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 19.999درهم

املقر االجتماعي : مراكش تجزئة 

املسار رقم 5ع2 شقة رقم ع

 الطابق الثاني

تأسيس شركة
حرره  موثق   عقد  بمقت�سى 

مسجل  أيبقوب،  علي  األستاذ 

بمراكش بتاريخ 14و24 يناير 2922، 

لشركة   األسا�سي  القانو   وضع  تم 

ش.م.م   PROBAR LA VIDA IMO

ذات شريك وحيد على الشكل التالي:

شركة  الشركة:   -تسمية 

PROBAR LA VIDA IMO  ش.م.م. 

ذات شريك وحيد.

-الهدف االجتماعي للشركة:

 اإلنباش البقاري.

-املقر االجتماعي للشركة : مراكش 

ع  شقة رقم  5ع2  تجزئة املسار رقم 

الطابق الثاني .
حدد رأسمال   : -رأسمال الشركة 

الشركة في معلغ )19.999,99  درهم) 

مقسمة إلى 199 حصة اجتماعية من 

الواحدة  للحصة  درهم   (199( فئة 

وبشكل  الوحيد  الشريك  قعل  من 

كامل. 
الحمزاوي   احمد  -السيد 

199حصة اجتماعية.

مجمــــــــــوع    199 حصة اجتماعية.

في  الشركة  مدة  حددت   : -املدة 

تقييدها  تاريخ   من  ابتداء  سنة   ((

بالسجل التجاري بمراكش.

الشركة  تسير   : الشركة  -تسيير 
الحمزاوي  احمد  السيد  طرف  من 

مسير شريك وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
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-السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

1ع ديسمبر من كل سنة.
وقد تم اإليداع القانوني للشركة 
التجارية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 
 2922 فبراير   19 بتاريخ  بمراكش، 
عدد  وتحت  )276ع1  عدد  تحت 
122655 من السجل التجاري.              
25 P

 STE MORCHID MINARA
 AGRICOL RHAMNA

SARL AU
تم   ،2921 ديسمبر   21 تم بتاريخ 
وضع قانو  منظم لشركة باملميزات 

التالية :
 STE MORCHID   : التسمية 
 MINARA AGRICOLE RHAMNA

.SARLA UA
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املساهم  ذات  محدودة  مسؤولية 

واحد.
الهدف : مقاول في ادارة االستغالل 
املنتجات  استيراد وتصدير  الزراعي، 

الزراعية ونقل املنتجات الزراعية.
اكيود  دوار   : االجتماعي  املقر 
 4 رقم  املحل  مشرف  ع  التوحيد 

مراكش.
في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 
معلغ 89.999 درهم مقسمة الى 899 
موزعة  درهم   199 فئة  من  حصة 

كاالتي :
السيد محمد مرشيد 899 حصة.
غير  ملدة  الشركة  تسير   : االدارة 
محمد  السيد  طرف  من   محدودة 

مرشيد.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير الى غاية 9ع نونبر.
)) سنة ابتداء  املدة :  حددت في 

من تاريخ تاسيس الشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   2 بتاريخ  بمراكش  التجارية 
2467ع1 وسجلت  2922، تحت رقم 
الشركة في السجل التجاري بمراكش 

تحت رقم 122497.
26 P

 STE SMART SCHOOL AL
KAWTAR

S.S.K
SARL

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   28 بتاريخ    االستثنائي 
2921، قرروا شركاء شركة املحدودة 
 STE SMART SCHOOL املسؤولية 
 ،AL KAWTAR S.S.K SARL
تبيي   درهم،   5.599.999 راسمالها 
أديب  السيد  للشركة  جديد  مسير 
فياللي شكيب ملدة غير محدودة، وبه 

تم تغيير قواني  الشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   ،2922 فبراير   7 بفا9 بتاريخ 

رقم عع6 بالسجل الرقمي.
27 P

 STE  AGOSKY
SARL AU

راساملها : 199.999 درهم
مقرها االجتماعي : بلوك G، رقم 51، 

املتجر رقم 1، القامرة حي يبقوب 
املنصور الرباط

السجل التجاري رقم : 147665
نقل املقر االجتماعي 

املساهمة  قرار  محضر  بمقت�سى 
 17 بتاريخ  املنبقد  الوحيدة 
بتاريخ  واملسجل   ،2921 ديسمبر 
رقم  تحت   ،2921 ديسمبر  ع2 
 RE 292199592946)4ع OR

282/2921ع4، تقرر ما يلي :
تجزئة   16  : نقل مقر الشركة من 
االخالص  زنقة  مكرر   1 متجر  بدر 
يبقوب املنصور  في هللا،  حي الرجاء 
املتجر   ،51 Gرقم  بلوك  الى  الرباط 
1، القامرة حي يبقوب املنصور  رقم  

الرباط.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 
تحت رقم   ،2922 فبراير   17 بتاريخ 

.12228(
28 P

STE AYAL MULTI SERVICE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : قطاع 5 رقم 71ع 
محل رقم مالوط سيدي طيبي

حل الشركة
بمقت�سى محضر الجمبية البامة 
نوفمبر   11 االستثنائية املنبقدة يوم 
حل  يلي  ما  املشاركو   قرر   ،2921
اخدامش  السيد  وتبيي   الشركة 
وتحديد  للشركة  كمصفي  السبيد 

مقر الشركة كمقر للتصفية.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
بالقنيطرة بتاريخ ع1 ديسمبر  2921، 

تحت رقم 72ع)8.
29 P

STE DIMITRI SERVICES
SARL AU

رأسمالها : 199.999 درهم
مقرها االجتماعي : 51 مكرر شارع 

موالي ععد البزيز اقامة االمل مكتب 
رقم 7 القنيطرة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
التاسي�سي بتاريخ 12 يناير 2922، تم 
وضع نظام أسا�سي لشركة محدودة 
ذات  وحيد  بشريك  املسوؤلية 

املميزات التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
: مقاول أعمال  الهدف االجتماعي 

متنوعة.
 STE DIMITRI  : التسمية 

.SERVICES SARL AU
 51 القنيطرة،   : االجتماعي  املقر 
مكرر شارع موالي ععد البزيز اقامة 

االمل مكتب رقم 7.
من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.
في  محدد   : االجتماعي  الراسمال 
 1999 الى  مقسمة  درهم   199.999
للحصة  درهم   199 فئة  من  حصة 
الواحدة جميبها محررة وموزعة على 

الشكل التالي :

السيد  ملكية  في  حصة   1999

كيطنة زكرياء.

الشركة كيطنة  عينت   : التسيير 

زكرياء كمسير لها ملدة غير محدودة.

5 %  لالحتياط القانوني   : االرباح 

والعاقي ينقل.

1ع  فاتح يناير الى   : السنة املالية 

ديسمبر.

تم االيداع القانوني بكتابة الضعط 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 
رقم السجل التجاري 91)ع6، بتاريخ 

29 يناير 2922.

30 P

STE IDIN CONSTRUCTION
SARL

رفع راسمال الشركة
الجمع  من  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط  مسجل  عادي  غير  البام 

قرر شركاء   ،2922 يناير   17 بتاريخ 

 ODIN CONSTRUCTION شركة 

SARL شركة ذات مسؤولية محدودة 

ما يلي :
رفع راسمال الشركة من 199.999 

درهم الى 599.999 درهم.

تبديل القانو  االسا�سي.

مكتب  في  القانوني  االيداع  تم 

التسجيل باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   ،2922 فبراير   ( بتاريخ 

.122954

31 P

STE FAL FIVE
SARL

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2922 يناير   17 بتاريخ  بالرباط 

وضع النظام االسا�سي للشركة ذات 

املسؤولية املحدودة.

.STE FAL FIVE SARL : التسمية
جعل  زنقة   4  : االجتماعي  املقر 

تازكا، الشقة رقم 6 أكدال الرباط.

التجارة   : االجتماعي  الهدف 

ومقاول في أعمال متنوعة.
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من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
فاتح  من  تعتعد   : املالية  السنة 
يناير الى غاية 1ع ديسمبر من كل سنة 
ماعدا السنة االولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
الشركة  رأسمال  حدد   : راسمال 
مقسمة  درهم   199.999 معلغ  في 
درهم   199 1999 حصة من فئة  الى 

للحصة الواحدة :
859 حصة للسيد بوعلو احمد.

59 حصة السيد بوعلو فهد.
59 حصة السيد بوعلو ليت.

59 حصة السيدة السمار ندى.
املسير : السيد بوعلو احمد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
ع15781.

بمكتب  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  تسجيل 
تحت رقم   ،2922 فبراير   19 بتاريخ 

.122971
32 P

STE 3MMOMA
SARL AU

الهاتف : 8ع.8.65ع.96.99
EMAIL: Sbenhaddi@gmail.com

املصادقة على بيع الحصص 
االجتماعية

تحويل الشكل القانوني للشركة
تجديد القانو  االسا�سي للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 18 بتاريخ  املنبقد  االستثنائي 
شركو  شركاء  قرر   ،2929 ديسمبر 
ذات  MMOMA SARL AUع، 
19.999 درهم والتي يوجد  الراسمال 
الصنوبر  مجموعة   (7 برقم  مقرها 

التقدم الرباط ما يلي :
حصص  كل  بيع  على  املصادقة 
في  املتمثلة  ر�سى  الصعاري  السيد 
59 حصة لفائدة السيد لعيد احمد 
وتعبا لهذا العيع فا  راسمال الشركة 
السيد   : سيصعح على الشكل التالي 

احمد لعيد 199 حصة.

تحويل الشكل القانوني من شركة 

شركة  الى  محدودة  مسؤولية  ذات 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

في  عليه  منصوص  هو  كما  وحيد 

الجمع البام االستثنائي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم   ،2922 فبراير   15 بتاريخ 

.12214(

33 P

 STE DE MERVEILLE ALI

BABA
SARLAU 

راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 14 شوارة 

لعليدة فا9

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع6ع56

قفل التصفية
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2922، تقرر حل  يناير   24 املؤرخ في 

املحدودة  املسوؤلية  ذات  الشركة 

 STE DE MERVEILLE بشريك وحيد 

.ALI BABA SARL

درهم،   199.999 راسمالها  معلغ 

شوارة   14 االجتماعي  مقرها  عنوا  

لعليدة فا9.

تصفية  أعمال  الختتام  نتيجة 

التصفية  قرار  مع  املوافقة  الشركة 

واالغالق نهائيا.

التفكيك  واعال   التصفية  إنهاء 

النهائي.

املصادقة على تقرير املصفي.

ععد  السيد  املصفي  ذمة  ابراء 

بتصفية  املكلف  املسيح  السالم 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بفا9،  التجارية 

2922، تحت رقم ع922/84.

34 P

 STE DE MERVEILLE ALI

BABA
SARLAU 

راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 14 شوارة 

لعليدة فا9
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع6ع56
حل الشركة

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تقرر حل   ،2922 يناير   4 املؤرخ في 

املحدودة  املسوؤلية  ذات  شركة 

 STE DE MERVEILLE بشريك وحيد 

.ALI BABA SARL

درهم،   199.999 راسمالها  معلغ 

شوارة   14 االجتماعي  مقرها  عنوا  

لعليدة فا9.

وحدد مقر التصفية ب 14 شوارة 

لعليدة فا9.

وعي  السيد ععد السالم املسيح 

كمصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   7 بتاريخ  بفا9،  التجارية 

2922، تحت رقم 922/626.

35 P

STE BODY GARD
SARL AU

تاسيس شركة
تم تاسيس الشركة حسب عقد 

والتي   ،2921 نونبر   2( بتاريخ  عرفي 

تحمل الخصائص التالية :

الهدف االجتماعي : الحراسة.
راسمال الشركة : 199.999 درهم 

فئة  من  حصة   1999 الى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   199

بي  الشركاء على الشكل التاليى :

السيد يونس وشلة 1999 حصة.

)) سنة ابتداء من النهائي   : املدة 

اي من تاريخ وضع السجل التجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : الطابق  السفلي 

القوا9 يبقوب   29 بلوك د ل رقم 

املنصور بالرباط.

التسيير : السيد يونس وشلة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

ع15711 بتاريخ )2 نونبر 2921.

36 P

 5STARS LOOK 

 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد 

بتاريخ عرفي  عقد    بمقت�سى 

 14 فبراير 2922 ، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتالي :

التسمية :

 5 STARS LOOK SARL AU.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الهدف : بيع املالبس الجاهزة .

املقر االجتماعي : سال حي اشماعو 

تجزئة عرصة رقم 567.

رأسمال الشركة : 199.999 درهم 

كل  قيمة  حصة   1999 إلى  مقسمة 

واحدة مائة )199 ) درهم تم تحريرها 

بالكامل وموزعة   كما يلي:

 9199 بلفقيه  ياسي    : السيد 

حصة.

 املدة: )) سنة.

تم تبيي  السيد ياسي   التسيير: 

بلفقيه الحامل لعطاقة الوطنية رقم 

غير  ملدة  للشركة  22)عAB26مسير 

محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

رقم  تحت   2922/92/17 بتاريخ 

5477ع. 

37 P
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 STE DERICHEBOURG

AQUA MAROC
.S.A

CAPITAL : 300.000 DHS

 SIEGE : AVENUE MEHDI BEN

 BARKA LOT SOUMIA LOT N°5

SOUISSI RABAT

RC N° : 116597

تغيير التسمية
شركة  شركاء  اتخذ 

 DERICHEBOURG AQUA

البام  الجمع  خالل   .MAROC S.A

 291( نونبر   22 بتاريخ  االستثنائي 

القرا ر  التالي :

الشركة  تسمية  تغيير 

 DERICHEBOURG AQUA

اال   أصعح  الذي   .MAROC S.A

.ARMA AQUA MAROC

تحيي  النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

17ع122 بتاريخ 17 فبراير 2922.
مقتطف من أجل االشهار

38 P

 STE CITY CENTER

DEVELOPER
راسمالها : 499.999 درهم

مقرها االجتماعي : حي الرياض شارع 

النخيل املحل رقم 17 بلوك H رقم 5

السجل التجاري رقم : )97)6

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر   ،2922 يناير   15 بالرباط بتاريخ 

في  للشركة  االستثنائي  البام  الجمع 

ما يلي :

املسماة  الشركة  تصفية  حل 

سيتي سنتر ديفلبر ش.م.م.

السيد  بالتصفية  املكلف  ابراء 

محمد سبد بن جلو  زهر.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922، تحت رقم 4ع1229.

39 P

STE GEST ACTIF
شركة محدودة املسوؤلية 

ذات شريك وحيد
راسمالها : 1.999.999 درهم

مقرها االجتماعي : الرباط قطاع 19، 

بلوك ف، تجزئة رقم 6، شارع الحور 

فيال رقم 64، حي الرياض

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2921 ديسمبر   15 بتاريخ  بالرباط 

قررت الجمبية البامة لشركاء شركة 

GEST ACTIF ، ش.م.م. ما يلي :

 : الشركة  نشاط  توسيع 

 PRESTATION D’INSTALLATION

 ET DE MAINTENANCE

.MULTITECHNIQUE

 : الى  االجتماعي  املقر  تحويل 

تجزئة  بلوك ف،   ،19 الرباط قطاع 
رقم 6، شارع الحور فيال رقم 64، حي 

الرياض.

االجتماعي  الراسمال  في  الزيادة 

وذلك  درهم،   (99.999 للشركة 

اجتماعية  حصة   (999 باحداث 

جديدة القيمة االسمية لكل واحدة 

بادماج  درهم تم تحريرها   199 منها 

الحسابات الجارية للشركاء.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922، تحت رقم 1196.
1ع28ع1   : رقم السجل التجاري 

الرباط.

40 P

 STE AS INVEST 
  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 8.229.999 درهم

مقرها االجتماعي : الرباط سيتي سنتر 

الرياض، محل رقم 17، شارع امليليا 

تقااطع زنقة ميزياتا حي الرياض

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط بتاريخ 4 نونبر  2921، قررت 

 AS شركة  لشركاء  البامة  الجمبية 

INVEST ، ش.م.م. ما يلي :

االجتماعي  الراسمال  في  الزيادة 
وذلك  درهم،   7.829.999 للشركة 
اجتماعية  حصة   78.299 باحداث 
جديدة القيمة االسمية لكل واحدة 
بادماج  درهم تم تحريرها   199 منها 

الحسابات الجارية للشركاء.
توسيع نشاط الشركة :

 Entrepreneur des travaux
.divers

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922، تحت رقم عع1229.
ع7154   : التجاري  السجل  رقم 

الرباط.
41 P

 STE AMADAWS
DISTRIBUTION

 SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد 
في  عرفي مسجل  بمقت�سى عقد  
قد تم وضع  بسال،   2922 فبراير   4
تحمل  لشركة  االسا�سي  القانو  

الخصائص التالية :
 STE AMADAWS  : التسمية 

.DISTRIBUTION SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الهدف  االجتماعية : توزيع املواد 

املبدنية واملشروبات الغازية.
مختلفة  أعمال  العضائع،  نقل 

وبناء  وتجارة.
رأسمال : 199.999 درهم مقسمة 
واحدة   كل  قيمة  حصة   1999 إلى 

مقسمة كما يلي :
السيد محسن الكور 1999حصة.
من تاريخ  سنة ابتداء   (( املدة:   

التاسيس.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
1ع ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
البراهمة  دوار   : االجتماعي  املقر 

عامر سال.
التسيير : السيد محسن الكور.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   ،2922 فبراير   17 بسال بتاريخ 

رقم 5451ع.
42 P

 STE SENOR DEL PESCA
SARL AU

االسا�سي  النظام  بمقت�سى 
واملسجل   2922 فبراير   19 بتاريخ 
 ،2922 فبراير   11 بتاريخ  باكادير 
مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 
الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 
 SENOR DEL PESCA SARL مسماة
درهم،   199.999 راسمالها   ،  AU
 2EME ETAGE B بانزكا   مقرها 
 112 N174 RUE CASABLANCA
 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA
يمثلها   ،  DCHEIRA EL JIHADIA
مرابط  ايوب  السيد  وحيد  مسير 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

.J511رقم 47ع
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
 ،2922 فبراير   21 بتاريخ  بانزكا  

تحت رقم 55ع.
التجاري  بالسجل  تقييدها  تم 
بتاريخ  بانزكا   االبتدائية  باملحكمة 
21 فبراير 2922، تحت رقم 1)254.

خالصة والتذكير

43 P

 STE TIMIZKIN
SARL AU

استدراك خطأ
املتبلق  االعال   في  خطأ   وقع 
بتاسيس الشركة الذي نشر بالجريدة 
 16 بتاريخ  ع579،  رقم  الرسمية 

فبراير 2922.
تبيي   تم   : التسيير   : الخطأ هو 
السيد حمدي الشيخ ميشا  كمسير 

للشركة.
الصحيح هو : التسيير : تم تبيي  
السيد الشيخ ميشا  كمسير للشركة.
44 P
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 STE LAGUNA
SARLA AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشرك وحيد

تاسيس شركة
2922، تم وضع  14 فبراير  بتاريخ 
قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املميزات التالية :
 ،LAGUNA TRADING : التسمية
ذات  املحدودة  املسوؤلية  ذات 

الشريك الوحيد.
أنشطة فالحية استيراد   : الهدف 

والتصدير.
الراسمال : حدد في معلغ 199.999 
حصة من   1999 الى  درهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  درهم،   199 فئة 

كاالتي :
 1999  .... عدي  هيب  السيد 

حصة.
املقر االجتماعي : حي السالم شارع 
 1656 رقم  السماللي  فاضل  محمد 

الداخلة.
السيد  طرف  من  تسير   : االدارة 

هيب عدي ملدة غير محددة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بالداخلة بتاريخ 15 فبراير 
 ،2922/277 رقم  تحت   ،2922

السجل التجاري رقم 29745.
45 P

 STE AL JAMIL IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية محدودة 
رأسمالها 100.000،00 درهم

  املقر االجتماعي: عمارة 9ع شقة 8 
شارع موالي احمد الوكيلي حسا  

الرباط
رقم السجل التجاري: 158951

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2922 فبراير   92  
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  ذات  الوحيد  الشريك 

التالية:

 STE AL JAMIL   : التسمية 

.IMMOBILIER SARL AU

منبش   - العناء   - نشاط الشركة: 

اشغال  و  العناء  اشغال   - عقاري 

مختلفة.

شقة  9ع  عمارة   : املقر االجتماعي 

8 شارع موالي احمد الوكيلي حسا  

الرباط. 
لقد تم تحديد  رأسمال الشركة: 
آلف درهم  في مئة  الشركة  رأسمال 

حصة اجتماعية   1999 مقسمة إلى 

موزعة  دراهم   199 الواحدة  قيمة 

كالتالي:

 ...... الزوهرة  الحفيا   السيدة: 

1999 حصة اجتماعية.

تبيي   تم  لقد  الشركة:  تسيير 

كمسيرة  الزوهرة  الحفيا   السيدة 

للشركة ملدة غير محدودة. 

السنة املالية: من فاتح يناير إلى 1ع 

السنة  دجنبر من كل سنة باستثناء 

األولى التي تبتدئ من تاريخ التقييد في 

السجل التجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في )) 

سنة.  

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 فبراير   17 بتاريخ 

السجل التجاري:158951
  للنشر و اإلعال 

46 P

STE TIMING SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية املحدودة
راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 9ع شقة 
رقم 8 شارع موالي احمد لوكيلي 

حسا  الرباط

بمقت�سى البقد البرفي املؤرخ بسال 

بتاريخ 21 يناير 2922، املسجل تحت 
69ع11)6756/2922999685  رقم 

بتاريخ 27 يناير 2922 بالرباط، والتي 

تحمل الخصائص التالية :

 STE TIMING  : التسمية 

.SERVICES SARL AU

تنظيف   : االجتماعي  الهدف 

)مقاول)  املتاجر والواجهات والشقق 

االعمال املختلفة أو مقاول العناء.
 199.999  : الشركة  راسمال  

درهم.

املدة : )) سنة.

املقر االجتماعي : عمارة 9ع، شقة 
الوكيلي  احمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسا  الرباط.

املسير : بلحاج سبيد.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

رقم  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

بتاريخ   RC157(7ع  السجل التجاري 

16 فبراير 2922.

47 P

STE CATHERINE
شركة ذات مسؤولية املحدودة

راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : مجموعة 62 رقم 

14 العيتات ح ي م الرباط

البرفي  البقد  بمقت�سى 

يناير   14 بتاريخ  بسال  املؤرخ 

رقم  تحت  املسجل   ،2922

بتاريخ  69ع74/292299949771)ع 

18 يناير 2922 بالرباط، والتي تحمل 

الخصائص التالية :

 STE CATHERINE  : التسمية 

.SARL AU
ممو    : االجتماعي  الهدف 

وخدمات أخرى للتموين.
 199.999  : الشركة  راسمال  

درهم.

املدة : )) سنة.
املقر االجتماعي : مجموعة 62 رقم 

14 العيتات ح ي م الرباط.

املسيرة : الجوهري بشرى.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

رقم  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

بتاريخ  157(71 التجاري   السجل 

 16 فبراير 2922.

48 P

 Sté NOUZHA MARINE
SARL

فبراير   2 بمقت�سى عقد عرفي في 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2922

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

التسمية : نزهة مرين.

الصفة القانونية : ش.م.م.

تنظيم   : االجتماعي  الهدف 

الرحالت العحرية للغير.
درهم   199.999  : املال  رأ9 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 

199 درهم.

الشركاء :

ايت بريم لحسن 599 حصة.

مشطاط محمد 599 حصة.

املدة : )) سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

بوزغالل  بحي   : االجتماعي  املقر 

بوشقرة -املضيق-.

لحسن،  بريم  ايت   : التسيير 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
بحي  والساكن   PB119205 رقم 

بوزغالل طريق سد اسمير - املضيق.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

شركة  بواسطة  بتطوا   االبتدائية 

كونطا املضيق السجل التجاري رقم 

65)9ع بتاريخ 11 فبراير 2922.
مقتطف للنشر واإلشهار

49 P

JNANE TAIEB شركة
السجل التجاري : 155عع5

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

العيضاء تم تأسيس القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

والتي تحتوي على املميزات التالية :

JNANE TAIEB : التسمية

املقر االجتماعي : شاع ععد املومن 
الطابق الثاني   82 زنقة سمية عمارة 
منطقة بالمي الدار العيضاء.  4 رقم 

الهدف االجتماعي : اإلنتاج الفالحي.
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درهم   199.999  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1999 إلى  )مقسمة 

199 درهم) مقسمة كالتالي :

 599 يوسف  بنديدي  السيد 

حصة اجتماعية من فئة 199 درهم.

السيد بنديدي محمد 599 حصة 

اجتماعية من فئة 199 درهم.

املدة : )) سنة.

التسيير : السيد بنديدي يوسف.

السيد بنديدي محمد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر.

باملركز  الشركة  ملف  ايداع  تم 

الجهوي لالستثمار بالدار العيضاء.

50 P

SOREXI SUD
S.A

رأسمالها : 599.999 درهم

مقرها االجتماعي : بشارع ام سبد 

عمارة 48 الطابق الثالث رقم 19
السجل التجاري عع188 البيو 

بتاريخ  البام  الجمع  انبقاد  ببد 

2921 وبمقت�سى عقد  25 أغسطس 

أغسطس   25 بتاريخ  مؤرخ  عرفي 

2921 تقرر ما يلي :

)صوريك�سي  الشركة  تصفية 

جنوب) ابتداء من اليوم

االبيض  ر�سى  السيد  تبيي  

مصفيا للشركة وهو مغربي الجنسية 

رقم  الوطنية  للعطاقة  حامل 

شارع   5741 ب  القاطن   A42562ع

نورثماونت مونتريال كنادا.

باملقر  التصفية  مقر  تبيي  

الكائن  صوريك�سي  لشركة  الرئي�سي 

بالدار العيضاء عي  برجة شارع االمير 

ععد القادر رقم 195.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالبيو  بتاريخ 28 ديسمبر 

2921 تحت رقم 4))ع/2921
مقتطف قصد اإلشهار

عن مجلس اإلدارة

51 P

 SOCIETE CHERIFIENNE

D’AUTO LOCATION

»S.A

”S C A L“

املصادقة على فتح وكالة بسال
البادية  غير  البامة  الجمبية  إ  

 2921 ديسمبر  ع  في  املنبقدة 

لتسمية  الحاملة  املساهمة  للشركة 

 SOCIETE CHERIFIENNE»

 »D’AUTO LOCATION-S.A

مقرها  الكائن   ،»SCAL« باختصار 

 – السعع)  )عي   العيضاء  بالدار 

 5,499 كلم  شارع موالي اسماعيل، 

العيضاء  الدار  التجاري.  )السجل 

)27.82)، قد صادق على فتح وكالة 

- سال باملميزات  مطار الرباط   - بسال 

التالية :

 SOCIETE«  : التسمية 

 CHERIFIENNE D’AUTO

»LOCATION-S.A

» SCAL « االختصـار

املقــر : سال مطار الرباط سال. 

بجميع  السيارات  كراء   : الغرض 

بالتراب  بدونه  أو  بسائق  أنواعها 

.»AVIS« املغربي، في إطار ترخيصتها

ريشارد  »إدي  السيد   : املدير 

 Eddy-Richard( طوليدانو« 

(TOLEDANO

II/ تم القيام باإليداعي  القانونيي  

املحكمة  لدى  الضعط  بكتابة 

بتاريخ العيضاء  للدار   التجارية 

ع2).896  تحت رقم   2922 يناير  ع 

املحكمة  لدى  الضعط  وبكتابة 

يناير   29 بتاريخ  لسال  االبتدائية 

2922 تحت رقم 8164ع.

بالسجل  التابع  الفرع  قيد  تم 

 2922 29 يناير  التجاري لسال بتاريخ 

السجل  من  )1ع5ع  رقم  تحت 

التحليلي.
املدير

52 P

 SOCIETE CHERIFIENNE 

D’AUTO LOCATION
»S.A

”S C A L“

املصادقة على فتح وكالة بطنجة

غير  البامة  الجمبة  إ    /  I

نوفمبر   25 في  املنبقدة  البادية 

الحاملة  املساهمة  للشركة   2921

 SOCIETE CHERIFIENNE« لتسمية

 »D’AUTO LOCATION-S.A

مقرها  الكائن   ،»SCAL« باختصار 

 – السعع)  )عي   العيضاء  بالدار 

 5,499 كلم  شارع موالي اسماعيل، 

العيضاء  الدار  التجاري.  )السجل 

)27.82)، قد صادقت على فتح وكالة 

بطنجة )بوخالف) - مطار طنجة إبن 

بطوطة، باملميزات التالية :

 SOCIETE«  : التسمية 

CHERIFIENNE D’AUTO LOCATION-

»S.A

» SCAL « االختصـار

مطار   - )بوخالف)  طنجة   : املقــر 

طنجة إبن بطوطة.

بجميع  السيارات  كراء   : الغرض 

بالتراب  بدونه  أو  بسائق  أنواعها 

.»AVIS« املغربي، في إطار ترخيصتها

ريشارد  »إدي  السيد   : املدير 

 Eddy-Richard( طوليدانو« 

(TOLEDANO

القانوني  باإليداع  القيام  تم   /II

املحكمة  لدى  الضعط  بكتابة 

بتاريخ العيضاء  للدار   التجارية 

 896(22 رقم  تحت   2922 يناير  ع 

املحكمة  لدى  الضعط  وبكتابة 

فبراير   ( بتاريخ  لطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 259.781.

بالسجل  التابع  الفرع  قيد  تم 

فبراير   ( بتاريخ  لطنجة  التجاري 

2922 تحت رقم 565.عع من السجل 

التحليلي.
املدير

53 P

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE MEHDI
تحويل الشركة إلى

 شركة ذات مسؤولية محدودة
توسيع غرض الشركة
تغيير تسمية الشركة

اعتماد نظام أسا�سي مباد الصياغة
نهاية مهام املتصرف

تبيي  مدبرين
نقل مقر الشركة - تبديل نظام 

تالزمي
البادية  غير  البامة  الجمبية  إ  
للشركاء املنبقدة في 28 أكتوبر 2921 
 SOCIETE« للشركة الحاملة لتسمية
 ،»CIVILE IMMOBILIERE MEHDI
 199.999 رأسمالها  مدنية  شركة 
درهم، الكائن مقرها بالدار العيضاء - 

59، زنقة طاطا، قد :
قررت تحويل الشركة إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة بنفس املدة، 
املقر،  نفس  وكذا  الرأسمال  نفس 

باستثناء :
املخصص  الشركة  غرض 
واستغالل وتدبير وإعادة بيع  القتناء 
املنقولة والحقوق  املمتلكات   جميع 
 أو البقارية الذي تم توسيبه ليشمل 
استغالل  وكذا  البقاري  اإلنباش 
جميع  تحت  العنايات  جميع  وتدبير 

أشكالها ؛
وتسمية الشركة التي أصعحت من 

اآل  فصاعدا »LABELA« ؛
مباد  أسا�سي  نظام  اعتدمت 
مسؤولية  ذات  لشركة  الصياغة 

محدودة. ؛
متصرف  مهام  نهاية  عاينت 
الشركة تحت شكلها املدني للسيدتي  
؛  البراقي  وخديجة  البراقي  صوفيا 
صوفيا  السيدتي   تبيي   سجلت 
بصفتهما  البراقي  وخديجة  البراقي 

مدبرتي .
البادية  غير  البامة  الجمبية  إ  
أكتوبر   2( في  املنبقدة  للشركاء 
إلى  مرجبا  املبنية،  للشركة   2921
قرارات الجمبية البامة غير البادية 
للشركاء املنبقدة في 28 أكتوبر 2921 

السالفة الذكر قد :
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قررت النقل ألسعاب سانحة، مقر 

الشركة إلى الدار العيضاء - ع5، زنقة 

أسعيرانت  )زنقة  عفا   بن  عثما  

الفيونت سابقا) ؛

من  الخامس  الفصل  تبديل 

النظام األسا�سي نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضعط لدى املحكمة التجارية للدار 

 2922 فبرابر   16 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم )812.87.

تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

للدار العيضاء بتاريخ 16 فبراير 2922 

السجل  من  2817ع5  رقم  تحت 

التحليلي.
املدبرو 

54 P

 SOCIETE MAROCAINE DES

 TRANSPORTS RAPIDES

CARRE
الزيادة في رسمال الشركة نضيا
مع ممارسة الحق التفضيلي في 

االكتتاب
تبديل نظامي تالزمي

البادية  غير  البامة  الجمبية  إ  

 2921 ديسمبر   19 في  املنبقدة 

للشركة الحاملة لتسمية 

 SOCIETE MAROCAINE DES

 ،TRANSPORTS RAPIDES CARRE

شركة مساهمة، الكائن مقرها بالدار 

- شارع موالي  العيضاء )عي  السعع) 

اللوجستيكية  املسطحة  اسماعيل/ 

التجاري  )السجل   295(9 ميطا، 

الدار العيضاء1ع8.9)، قد :

قررت الزيادة في رسمال الشركة 

221.ع17.72  قدره  أق�سى  بمعلغ 

درهم عن طريق إصدار عدد أق�سى 

سهم  2ع177.2  قدره  األسهم  من 

كقيمة  درهم   199 ذات  جديد 

قيمتها  وتدفع  تكتتب نضيا  إسمية، 

ممارسة  مع  االكتتاب  عند  كاملة 

الحق التفضيلي في االكتتاب ؛

أوكلت إلى مجلس اإلدارة التفبيل 

واإلنجاز النهائي لهذا القرار ؛

خالل  اإلدارة  مجلس  عاين 

اجتماعه بتاريخ 9ع ديسمبر 2921 :

من  سهم  4ع).164  وحدها  أنه 

من  اكتتابها  تم  قد  سهم  2ع177.2 

مار9  الذي  واحد  مساهم  طرف 

ودفع  االكتتاب  في  التفضيلي  حقه 

أي  اكتتابه،  معلغ  مجموع  قيمة 

499.ع)16.4 درهم.

في رسمال  للزيادة  النهائي  االنجاز 

درهم  499.ع44.54  إلى  الشركة 

والتبديل التالزمي للفصل الساد9 

من النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

للدار العيضاء بتاريخ 17 فبراير 2922 

تحت رقم 7)عع81.
مجلس اإلدارة

55 P

LAASSARI SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 199.999 درهم

املقر اإلجتماعي : 176 اوالد معارك، 

بئر الرامي الطابق الثاني - القنيطرة

السجل التجاري رقم 64951 

القنيطرة

استدراك خطأ
بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 

الرسمية عدد ع579 بتاريخ 16 فبراير 

2922

 LAASARI  : التسمية   : عوض 

SERVICES SARL AU

 LAASSARI  : التسمية   : يقرأ 

SERVICES SARL AU

العاقي بدو  تغيير

56 P

 METROLOGIE LEGALE ET

INDUSTRIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 19.999 درهم

املقر اإلجتماعي : بقبة 19، شارع 

سبيد الداودي، مكتب رقم ع، 

إقامة أمنية القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد ذات 

املواصفات التالية :

 METROLOGIE  : التسمية 

 LEGALE ET INDUSTRIELLE SARL

AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

19، شارع  : بقبة  املقر اإلجتماعي 

سبيد الداودي، مكتب رقم ع، إقامة 

أمنية - القنيطرة.

تاجر مستورد   : موضوع الشركة 

بائع بنصف الجملة ؛

التركيب الكهربائي آلالت القيا9 

والتاكوكرافية ؛

عالقة  ماله  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في معلغ 19.999 درهم مقسم 

بقيمة  اجتماعية  حصة   199 إلى 

199 درهم للواحدة، محررة بكاملها، 

مكتتعة، وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيدة هند البز 199 حصة.

املدة : )) سنة.

أسند إلى السيدة هند   : التسيير 

التبريف  لعطاقة  الحاملة  البز، 

.g675716 الوطنية رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64251 بتاريخ 14 فبراير 2922.

57 P

STE DISLIV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 199.999 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 26-24، زنقة 

األميرة اللة عائشة، مكتب رقم )1 

القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

STE DISLIV SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ،26-24 عمارة   : اإلجتماعي  املقر 

زنقة األميرة اللة عائشة، مكتب رقم 

)1 - القنيرة.

املواد  متجر   : الشركة  موضوع 

الغذائية البامة ؛

التجارة بالجملة للمواد الغذائية ؛

عالقة  ماله  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   199.999 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1999 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   199 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 599 محمد  املجيدي  السيد 

حصة ؛

السيد املكاوي هشام 599 حصة.

املدة : )) سنة.

التسيير : أسند إلى السيد املجيدي 

محمد والسيد املكاوي هشام.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64291 بتاريخ 19 فبراير 2922.

58 P



عدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922)الجريدة الرسمية   4136

STE BENZINA GHAZAL

شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 100.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي: إقامة »أليانس 

، 4-B4 - 2  دارنا«، عمارة

 متجر رقم 19

القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2922/92/11 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية:

 STE BENZINA  : التسمية 

.GHAZAL - SARL AU

ذات  شركة   القانوني:   الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

»أليانس  إقامة  اإلجتماعي:   املقر 

رقم  متجر   ،B 4-4-2 عمارة  دارنا«، 

19 -  القنيطرة

موضوع الشركة: - تحويل األموال

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   199.999,99 الشركة في معلغ 

اجتماعية  حصة   1999 إلى  مقسم 

للواحدة، محررة  199 درهم   بقيمة  

على  وموزعة  مكتتعة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

الدين   صالح  بنزينة  السيد   -

1999 حصة

املدة :   )) سنة .

التسيير :   أسند إلى السيد بنزينة 

صالح الدين

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت  

رقم  17ع64  بتاريخ 2922/92/17

59 P

STE SYSTEME FACADE
شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي:
تجزئة املغرب البربي D تمديد 19، 

اوالد اوجيه، متجر رقم 6
القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،92/92/2922 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية:
 STE SYSTEME  : التسمية 

FACADE - SARL AU
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
املغرب  تجزئة  اإلجتماعي:  املقر 
اوجيه،  اوالد   ،19 تمديد   D البربي 

متجر رقم 6 -  القنيطرة.
موضوع الشركة: 
- نجارة األملينيوم

- اإلستيراد والتصدير
املقاولة في األشغال املختلفة أو   -

العناء
عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة
رأسمال الشركة:

معلغ   في  الشركة  رأسمال  حدد 
199.999,99  درهم مقسم إلى 1999  
درهم    199 حصة اجتماعية بقيمة  
مكتتعة،  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي:
 1999 أعراب   محمد  السيد   -

حصة
املدة :  )) سنة .

أسند إلى السيد محمد  التسيير: 
التبريف  لعطاقة  الحامل  أعراب، 

Sالوطنية رقم 78265ع
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت  

رقم  64297  بتاريخ 2922/92/19
60 P

FADELY IRT SHOP
شركة  ذات املسؤولية املحدودة  

رأسمالها 199.999.99  درهم
املقر اإلجتماعي:

87ع سكتور B الحاج منصور 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم    ، بالقنيطرة 
املسؤولية  ذات  لشركة   األسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات التالية:
 FADELY IRT SHOP: التسمية 

 SARL
ذات  شركة   القانوني:   الشكل 

املسؤولية املحدودة 
 B سكتور  87ع   : املقر اإلجتماعي 

الحاج منصور القنيطرة
موضوع الشركة: 

مستغل مقهى.
رأسمال الشركة:

معلغ   في  الشركة  رأسمال  حدد 
199.999.99 درهم مقسم إلى 1999  
درهم    199 حصة اجتماعية بقيمة  

للواحدة
املدة : )) سنة .

التسيير : أسند إلى السيد الطيب 
الفاضلي

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت  

رقم 21ع64 بتاريخ 17/92/2922
61 P

DINA-IMRAN
شركة  ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 100.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي:
زاوية شارع اإلستقالل وشارع 

»A املر�سى، إقامة »ال بيرال
مكتب رقم 8  -  القنيطرة

السجل التجاري رقم 64177  
القنيطرة

اسـتــدراك خطــأ
بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 
بتاريخ  5794 عدد   الرسمية 

 ع2 فبراير2922.

عـــــوض :
التسيير : أسند إلى السيد ععد اللـه 

فــدول و السيد الحسي  الحرقوص
يقـــرأ :

ععد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 
اللـه فــدول

العاقي بدو  تغيير

62 P

HN BUREAU
SARL AU

تأسيس شركة
تم تأسيس  بمقت�سى عقد عرفي، 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد ش.ذ.م.م.م.و.
 HN BUREAU : اللقب االجتماعي

ش.ذ.م.م.م.و.
 : واملساهمو   الشركاء 
حميد  الدوش  نايت  السيد 
AE19667ع رقم   ب.و.ط 

199 سهم.
الدوش  نايت  السيد   : املسير 

حميد.
رأ9 املال : 19.999 درهم )عشرة 

ألف درهم).
املكتبية  اللوازم  بيع   : النشاط 
اللوازم املبلومات،  وأدوات مكتبية، 

واإللكترونية.
املدة : )) سنة.

إقامة بسمي  9ع  عمارة   : البنوا  
هللا متجر ع املحيط اللبيدة سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2922 فبراير   7 يوم  بسال  التجارية 

تحت رقم ع8.
للعيا 

63 P

INOUÏO IMOPRO
SARL

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط، يوم 22 ديسمبر 2921، قد 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :
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 INOUÏO IMOPRO  : التسمية 
SARL

رأسمال الشركة : 199.999 درهم 
 199 1999 حصة بثمن  مقسم على 

درهم للحصة الواحدة.
 599  : محمد  بوصفيحة  السيد 

حصة ؛
 599  : زيد  بوصفيحة  السيد 

حصة.
شقة  9ع  عمارة   : املقر االجتماعي 
8 زنقة موالي أحمد لوكيلي، حسا ، 

الرباط.
اإلنباش   : االجتماعي  الهدف 

البقاري.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.
يسير الشركة السيدا    : التسيير 
زيد  وبوصفيحة  محمد  بوصفيحة 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضعط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم بالرباط  التجارية   باملحكمة 
17 فبراير 2922 تحت رقم 16ع122.
 : التجاري  السجل  في  االندراج 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم )15894.
لإلشارة والنشر

املسيرا  : بوصفيحة محمد / بوصفيحة زيد

64 P

MISE PROD ART SARL AU
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد تم   ،2922 يناير   7 يوم  بالرباط، 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 mise prod art sarl  : التسمية 

.au
رأسمال الشركة : 199.999 درهم 
 199 1999 حصة بثمن  مقسم على 

درهم للحصة.
شقة  9ع  عمارة   : املقر االجتماعي 
8 زنقة موالي أحمد لوكيلي، حسا ، 

الرباط.

أفالم  منتج   : االجتماعي  الهدف 

سينمائية وفيديوهات.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

للعطاقة  والحامل  ورداوي  أشرف 

ملدة غير   ،BK28568ع الوطنية رقم 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضعط  كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة التجارية باملحكمة التجارية 

تحت   2922 فبراير   17 بالرباط يوم 

رقم 12ع122.

 : التجاري  السجل  في  االندراج 

التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم 158945.

65 P

CALCIMAR
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   299( أكتوبر   16

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

CALCIMAR SARL : التسمية

بن  محمد  شارع   : التجاري  املقر 

ععد هللا املحمدية.

الهدف التجاري : 

االستغالل املنجمي واملقالع.

استيراد وتصدير.

 1.599.999 : محدد في  الرأسمال 

درهم.

املدة : )) سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : السيد مباد باد�سي.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ باملحمدية   االبتدائية 

 (75 تحت الرقم   299( نوفمبر   22  

السجل التجاري عدد 8611.

66 P

 JORF PETROLUEM

STORAGE
شركة مساهمة

وعنوا  مقرها االجتماعي : تجزئة 

التوفيق، الطابق 5، سيدي مبروف

الدار العيضاء

إعال  قرار مجلس اإلدارة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

268(77

عزل متصرف
بمقت�سى الجمع البام املؤرخ في 

القرار  اتخاذ  تم   2921 ديسمبر   15

التالي :

ليلى  السيدة  املتصرف،  عزل 

بومزبرا.

بالدار  القانوني  اإليداع  تم 

العيضاء بتاريخ 24 يناير 2922 تحت 

رقم )55)89.
بمقت�سى مقتطف وبيا 

LOUKILI ADVISORY FIRM

67 P

CALSINA CARRE MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال قدره : 6.999ع4.8 درهم 

مغربي

املقر الرئي�سي : 14، شارع عالل

بن ععد هللا، إقامة شالة اوفيس

الطابق 2، رقم 14، طنجة

يستفاد من محضر الجمع البام 

 CALSINA CARRE الخاص بالشركة

نوفمبر   2( في  املؤرخ   MAGHREB

2921، بأ  الجمع املذكور قرر :

تبيي  السيد مروا  اكومي كوكيل 

الصالحيات  جميع  ومنحه  جديد، 

بما في ذلك السلطة  الالزمة إلدارته، 

بتوقيبه  الشركة  وإلزام  التسيير  في 

وحده.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية في طنجة 

بتاريخ 4 يناير 2921 تحت رقم ع5.

68 P

 CALSINA CARRE MAGHREB

TRANSLOG
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال قدره : 199.999 درهم 

مغربي

املقر الرئي�سي : 14، شارع عالل

بن ععد هللا، إقامة شالة اوفيس

الطابق 2، رقم 15، طنجة

يستفاد من محضر الجمع البام 

 CALSINA CARRE الخاص بالشركة

MAGHREB TRANSLOG املؤرخ في 

)2 نوفمبر 2921، بأ  الجمع املذكور 

قرر :

تبيي  السيد مروا  اكومي كوكيل 

الصالحيات  جميع  ومنحه  جديد، 

بما في ذلك السلطة  الالزمة إلدارته، 

بتوقيبه  الشركة  وإلزام  التسيير  في 

وحده.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية في طنجة 

بتاريخ 4 يناير 2921 تحت رقم 55.

69 P

CALSINA CARRE MAGHREB
SARL

رأسمال الشركة : 6.999ع4.8 درهم 

مغربي

املقر الرئي�سي : 14، شارع عالل

بن ععد هللا، إقامة شالة اوفيس

الطابق الثاني، رقم 14، طنجة

رقم السجل التجاري : 97))5

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

للشركة   2921 نوفمبر   2( املؤرخ في 

تم   CALSINA CARRE MAGHREB

اتخاذ قرار تبيي  :

كمسيرة  كولس  كار  العا  السيدة 

جديدة للشركة، تعبا لقعول استقالة 

املسير السابق هيثم بن الهاشمي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ 4 يناير 2921 

تحت رقم 52.

70 P
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 CALSINA CARRE MAGHREB

TRANSLOG
SARL AU

رأسمال الشركة : 199.999 درهم 

مغربي

املقر الرئي�سي : 14، شارع عالل

بن ععد هللا، إقامة شالة اوفيس

الطابق الثاني، رقم 15، طنجة
رقم السجل التجاري : ))8ع8

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

للشركة   2921 نوفمبر   2( املؤرخ في 

 CALSINA CARRE MAGHREB

TRANSLOG تم اتخاذ قرار تبيي  :

كمسيرة  كولس  كار  العا  السيدة 

جديدة للشركة، تعبا لقعول استقالة 

املسير السابق هيثم بن الهاشمي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ 4 يناير 2921 

تحت رقم 54.

71 P

CALSINA CARRE MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال قدره : 6.999ع4.8 درهم 

مغربي

املقر الرئي�سي : 14، شارع عالل

بن ععد هللا، إقامة شالة اوفيس

الطابق 2، رقم 14، طنجة

يستفاد من محضر الجمع البام 

 CALSINA CARRE الخاص بالشركة

نوفمبر   2( في  املؤرخ   MAGHREB

2921، بأ  الجمع املذكور قرر :

األحمدي  يسرى  السيدة  تبيي  

عن  املسؤولة  الشخص  بصفتها 

لنشاط  والفبال  الدائم  التوجيه 

النقل.

األحمدي  يسرى  السيدة  منح 

كافة الصالحيات إلدارة الشركة فيما 

يتبلق بأنشطة قطاع النقل فقط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية في طنجة 

بتاريخ 4 يناير 2921 تحت رقم 56.

72 P

JIJ GO
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2922 فبراير  فاتح  في  بالرباط 

مسؤولية  ذات  مؤسسة  إنشاء 

محدودة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :

JIJ GO SARL AU

 199.999  : الشركة  رأسمال 

درهم.

عنوا  الشركة : الرقم 9ع البمارة 

حالل  أوالد   2 مبمورة  إقامة   16

حساين سال الجديدة.

هدف املؤسسة :

صالة اللبب.

تاجر التعغ.

املسير السريعي غسا .

الضريعة املهنية رقم )59285ع6.

)ع54ع  رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة االبتدائية بسال.

73 P

طانيل ماز
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها : 19.999 درهم

البنوا  محج الرياض عمارة 1219 

محل رقم 26 حي الرياض الرباط

البرفيا   البقدا   بمقت�سى 

 2921 ديسمبر  9ع  بتاريخ  املؤرخا  

»طانيل  لشركة  البام  الجمع  اتفق 

شركة ذات مسؤولية محدودة  ماز« 

درهم   19.999 ب  رأسمالها  يقدر 

بالبنوا   االجتماعي  مقرها  ويوجد 

 1219 عمارة  الرياض  محج   : التالي 

الرباط،  الرياض  حي   26 رقم  محل 

على ما يلي :

الزيادة في رأسمال الشركة :

زيادة  للشركة  البام  الجمع  قرر 

 2(9.999 بمعلغ  الشركة  رأسمال 

19.999 درهم إلى  درهم لتحويله من 

 2(99 درهم وذلك بخلق  99.999ع 

حصة جديدة بمقدار 199 درهم.

تغيير نشاط الشركة :

للشركة  البام  الجمع  قرر 

استغالل  من  الشركة  نشاط  تغيير 

املنتجات املحلية إلى مقهى ومطبم، 

قاعة شاي.

األساسية  القواني   تحيي  

للشركة :

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 فبراير   16 بتاريخ 

.12222(

74 P

دوبل م بروجي
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها : 19.999 درهم

البنوا  الطابق السفلي 1 زنقة 

أنغوال حي املحيط محل رقم 1 

الرباط

وقف نشاط الشركة
بمقت�سى عقد عرفي اتفق الجمع 

البام لشركة »دوبل م بروجي« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 19.999 يقدر رأسمالها ب  الوحيد، 

االجتماعي  مقرها  ويوجد  درهم 

 1 السفلي  الطابق   : التالي  بالبنوا  
 1 زنقة أنغوال حي املحيط محل رقم 

الرباط على ما يلي :

تصفية الشركة :

السابق  الحل  البام  الجمع  قرر 

ألوانه لشركة »دوبل م بروجي«.

تبيي  مأمور التصفية.

تبيي   على  البام  الجمع  صادق 

م  »دوبل  شركة  لتصفية  مأمورا 

بروجي« : السيد مروا  مريواح.

مقر التصفية :

قرر الجمع البام املقر االجتماعي 

محال لتصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 فبراير   16 بتاريخ 

1ع1222.

75 P

إ كراك ديف ماروك
YCN DEV MAROC 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
يقدر رأسمالها ب 199.999 درهم

البـنوا  : إقامة طناكرة زاوية محمد 
V محمد حنصالي وصالح الدين 
مدخل ب 6 املكتب 5ع القنيطرة

تأسيس شركة
مؤرخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 
19/92/2929 بالقنيطرة تم تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة يقدر 
ويوجد  درهم   19.999 ب  رأسمالها 
التالي:   بالبنوا   االجتماعي  مقرها 
محمد   V إقامة طناكرة زاوية محمد 
ب6  مدخل  الدين  وصالح  حنصالي 

املكتب 5ع القنيطرة.
»إ كراك ديف  شركة   : التسمية 

.YCN DEV MAROC »ماروك
وتصميم  تأسيس   : الهدف 
لنضام البرمجة املبلوماتية الخاصة 
واألجنبية  الفرنسية  للشركات 

واألفراد. 
طناكرة  إقامة   : االجتماعي  املقر 
حنصالي  محمد   V محمد  زاوية 
وصالح الدين مدخل ب6 املكتب 5ع 

القنيطرة.
املدة : مدة الشركة )) سنة ابتداء 

من يوم التأسيس.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
الرأسمال االجتماعي في 19.999 درهم 
199 حصة اجتماعية ب  مقسم إلى 

مقدار 199 درهم لكل حصة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 1ع ديسمبر.
تم تبيي  السيد   : تسيير الشركة 
غير  ملدة  للشركة  ريمي  يووا   نوار 

محددة.
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والعاقي يوزع بي  الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
2929/ع12/9  بتاريخ  بالقنيطرة 

رقمع7451.
76P
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MOBILIER CHAOUNI
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   2922 يناير  ع1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي :
 MOBILIER شركة   : التسمية 

CHAOUNI ش.م.م بشريك وحيد.
الهدف : 

صنع املفروشات املنزلية.
تصنيع الديكور.

مقاولة أشغال العناء املختلفة.
 1 البدير  حي   : االجتماعي  املقر 

تجزئة النهضة رقم 171 وزا .
من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

تأسيسها.
درهم مجزأ   (9.999  : رأ9 املال 
درهم   199 حصة من فئة   (99 إلى 

محررة كلها في اسم :
 (99  : الشاوني  أيوب  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد أيوب الشاوني ملدة غير محددة 
مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
األرباح  تحديد  ببد   : األرباح 
لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزا   االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
رقم  تحت   2922 فبراير   ( بتاريخ 

461ع السجل التجاري رقم ع9)1.
77 P

OPTIC EL BARCH شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   2922 يناير  ع1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي :

 OPTIC EL شركة   : التسمية 

BARCH ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف : 

صانع النظارات.

أخصائي النظارات.

املقر االجتماعي : حي البدير تجزئة 

املنظر الجميل رقم ع7ع وزا .

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

تأسيسها.
درهم مجزأ   (9.999  : رأ9 املال 

درهم   199 حصة من فئة   (99 إلى 

محررة كلها في اسم :

السيد فرا9 العارش : 99) حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد فرا9 العارش ملدة غير محددة 

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األرباح  تحديد  ببد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزا   االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 فبراير   8 بتاريخ 

469ع السجل التجاري رقم 91)1.

78 P

RIMAL ARAZANNE شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

التوطي  : لدى شركة هوارة 

تكنلوجي، دوار اللوز، الجماعة 

الترابية املهادي، إقليم تارودانت

ICE N° 002766329000087

تفويت حصص اجتماعية
استقالة املسير الوحيد

تبيي  مسير وحيد
تحويل املقر االجتماعي

بمقت�سى محضر مداوالت الجمع 

باملهادي  املؤرخ  االستثنائي،  البام 

قرر الشريك   ،2922 فبراير  ع  بتاريخ 

جمال  شوكري  السيد  القديم 

والشريك الجديد السيد املداد انس 

ذات  ش.م.م  ارازا   رمال  بشركة 

الشريك الوحيد وباإلجماع ما يلي :

1999 حصة  قعول عملية تفويت 

اجتماعية من طرف السيد شوكري 

جمال لفائدة السيد املداد انس.

شوكري  السيد  استقالة  قعول 

جمال.

تبيي  السيد املداد انس كمسير 

وحيد ملدة غير محددة.

تحويل املقر االجتماعي إلى البنوا  

توزنيكي ،  الكرو   دوار   : التالي 

تارودانت  إقليم  الكفيفات،  جماعة 

وذلك ابتداء من 4 فبراير 2922.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتارودانت يوم 14 فبراير 2922 تحت 

رقم 194.

79 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 95.28.52.852.ع

FAX N° : 05.28.52.79.82

محاسعة - ضرائب

شارع محمد الخامس، أوالد تايمة

SABLE AMZOU شركة
 ش.م.م

زنقة هارو  الرشيد، أوالد تايمة

إقليم تارودانت

قعول استقالة املسيرين
تبيي  مسير وحيد للشركة
إدارة الحسابات املصرفية

بمقت�سى محضر مداوالت الجمع 

البام االستثنائي، املؤرخ بأوالد تايمة 

قرر الشركاء   ،2922 يناير   7 بتاريخ 

ش.م.م،   SABLE AMZOU بشركة 

وباإلجماع ما يلي :

قيوح  السيدين  استقالة  قعول 

من  أحمد  والشعاني  اسماعيل 

مهامهما كمسيرين للشركة.

كمسير  بيهي  أيت  السيد  تبيي  

ثالث  ملدة  وذلك  للشركة  وحيد 

سنوات وفق مقتضيات املادة ع1 من 

القانو  األسا�سي للشركة.

الكاملة  الصالحيات  أسندت 

والحلو  محمد  بيهي  أيت  للسيدين 

الحسابات  إلدارة  الهادي  ععد 

بشكل  املذكورة  للشركة  املصرفية 

مشترك واملفتوحة في جميع العنوك 

ملدة ثالث سنوات.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

2922 تحت  7 فبراير  بتارودانت يوم 

الرقم 86.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

80 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 95.28.52.852.ع

FAX N° : 05.28.52.79.82

محاسعة - ضرائب

شارع محمد الخامس، أوالد تايمة

B B AGADIR شركة
 ش.م.م

تجزئة الجهادية 156، الدشيرة 
الجهادية، انزكا  أيت ملول
 تفويت حصص اجتماعية
قعول استقالة املسيرين

تبيي  مسير وحيد للشركة
مداوالت  محضر  بمقت�سى 

املؤرخ  االستثنائي،  البام  الجمع 

 ،2921 ديسمبر   27 بتاريخ  بانزكا  

 B B AGADIR بشركة  قرر الشركاء 

ش.م.م، وباإلجماع ما يلي :

599 حصة  قعول عمليتي تفويت 

اجتماعية لكل واحد منهما من طرف 

وبازكرة  حميد  البطفي  السيدين 

ابراهيم لفائدة السيد اوشن الحسن.

توزيع  تبديل  تم  ذلك  إثر  وعلى 
رأ9 املال وفق ما يلي :

العند السابع : رأ9 املال
للشركة  االجتماعي  املال  رأ9 

محدد في معلغ 199.999 درهم مقسم 

حصة اجتماعية من فئة   1999 إلى 

199 درهم وموزع على الشكل اآلتي :

 1999  : الحسن  اوشن  السيد 

حصة اجتماعية.
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املجموع : 1999 حصة اجتماعية.
قعول استقالة السيدين البطفي 
مهامهما  من  ابراهيم  وبازكرة  حميد 

كمسيرين للشركة.
الحسن  اوشن  السيد  تبيي  
كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير 
ع1  املادة  مقتضيات  وفق  محدودة 

من القانو  األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بانزكا  
الرقم  تحت   2922 فبراير   14 يوم 

.2(2
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

81 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 95.28.52.852.ع

FAX N° : 05.28.52.79.82

IMMO BMS شركة
ش.م.م

عمارة سوق السالم، السوق 
الداخلي، محل رقم 49، أوالد تايمة

إقليم تارودانت
تأسيس

موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير  ع  بتاريخ  تايمة  أوالد  بمدينة 
فبراير   19 بتاريخ  ومسجل   2922
تم وضع القانو   بتارودانت،   2922
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تتميز بالخاصيات اآلتية :
شركة   : االجتماعية  التسمية 

IMMO BMS ش.م.م.
الشركاء :

والسيد  سميرة  شناح  السيد 
الساكر والسيد  أحمد   مسيكي  

ععد البلي.
الغرض االجتماعي :

اإلنباش البقاري بجميع أشكاله.
عمليات  كافة  وتنفيذ  إنجاز 

التشييد والعناء.
مقاول أعمال وخدمات متنوعة.

التجارة بصفة عامة.

االستيراد والتصدير.

سوق  عمارة   : االجتماعي  املقر 
السوق الداخلي، محل رقم  السالم، 

49، أوالد تايمة، إقليم تارودانت.
املدة : حددت مدة الشركة في )) 
سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي 

للشركة.
رأ9 املال : حدد رأ9 املال في معلغ 
 1999 إلى  مقسم  درهم   199.999
199 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

وموزع على الشكل اآلتي :
السيدة شناح سميرة : 4عع حصة 

اجتماعية.
ععع   : أحمد  مسيكي   السيد 

حصة اجتماعية.
ععع   : السيد الساكر ععد البلي 

حصة اجتماعية.
املجموع : 1999 حصة اجتماعية.
الساكر السيد  عي    :  التسيير 
ععد البلي مسير للشركة وذلك ملدة 

ثالث سنوات.
السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 
يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر، واستثناء 
األولى  االجتماعية  السنة  تبتدئ 
بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.
كافة  خصم  ببد   : األرباح 
التكاليف القانونية وكذا املنصوص 
عليها في القانو  األسا�سي يوزع العاقي 
على الشركاء نسعة حصصهم في رأ9 

املال االجتماعي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
  2922 فبراير   21 يوم  بتارودانت 

تحت رقم 7ع2.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

82 P

TANGER MED CIMENTS
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها : 99.999ع.6 درهم
مقر الشركة : إقامة نسرين
الشقة رقم 42، ساحة األمم

9999) طنجة

مقيدة بالسجل التجاري بطنجة 

تحت رقم 5ع257

ت.م للمقاولة : 

2725999929ع9915

بموجب مجلس اإلدارة املؤرخ في 

25 نوفمبر 2921، والذي تم تسجيل 

املتصرفي   قام  قانونا،  محضره 

الدائم  املمثل  تغيير  على  باإلشهاد 

لشركة صناعة املواد األولية هولدينغ 

 LA SOCIETE DE L’INDUSTRIE

 ،MATERIAUX PRIMAIRE HOLDING

مساهم ومتصرف.

تم إنجاز اإليداع القانوني ملحضر 

الضعط  بكتابة  االجتماع  هذا 

بتاريخ بطنجة  التجارية   باملحكمة 

 ،259798 2922 تحت رقم  8 فبراير 

وتم تبديل السجل التجاري في نفس 

اليوم.
عن إعال ، املمثل القانوني

83 P

GREENBERRY
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 2.999.999 درهم

مقر الشركة : شارع املقاومة

رقم ع)1 )مكتب ب - الطابق 7)

الدار العيضاء

9 ت الدار العيضاء رقم 299585

غير  البام  الجمع  ملداولة  تعبا 

 ،2921 ديسمبر   17 بتاريخ  البادي 

بالدار  محضره  تسجيل  تم  والذي 

تسمية  تغيير  قرار  تم  العيضاء، 

 PIKASSO MAROC إلى  الشركة 

SARL ش.م.م.

على  باإلشهاد  الجمع  نفس  قام 

للشركة  تاببة  حصة   1999 تفويت 

املوجودة في حوزة السيدة ريم غرا9 

Rim Rherras، أي مجموع الحصص 

التي كانت في حوزتها، لفائدة الشركة 

 ،YELLOW SPIRIT SAL HOLDING

بتاريخ شريكة  كانت  أ    سعق 

17 ديسمبر 2921.

و7   2 تم تبديل العندين  بالتالي، 
من النظام األسا�سي على هذا النحو، 
وتمت املوافقة على النظام األسا�سي 
تم  والذين  اليوم،  بنفس  املحي  

تسجيلهم كذلك بالدار العيضاء.
لهذه  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
البقود بكتابة ضعط محكمة الدار 
2922 تحت  8 فبراير  العيضاء بتاريخ 

رقم )1)811.
عن إعال ، املسير

84 P

GO IMPRIMERIE
استثنائي عام  جمع   بمقت�سى 
2922 قرر الشريك الوحيد  7 فبراير 

للشركة GO IMRIMERIE ما يلي :
فتح فرع للشركة في الرباط.

2 بلوك 9، رقم  مقر الفرع : أمل 
651، حي يبقوب املنصور، الرباط.

واكريم  جهاد  السيد   : التسيير 
املسير لفرع الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم 158965.
85 P

األمانة امللكية للمغرب

)2، شارع البلويي  رقم 1 حسا  الرباط

شركة إسوان
ش.ذ.م.م وذات شريك وحيد

بتاريخ  الصادر  القرار  بموجب 
»إسوا «  لشركة   2921 نوفمبر   17
ش.ذ.م.م وذات شريك وحيد، مقرها 
زنقة   459 رقم  قطاع  الخميسات، 
القطعيي  زمرما ، رأسمالها 19.999 
درهم، مقيدة بالسجل التجاري تحت 

رقم ع49)2، قرر الشريك الوحيد.
الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
بمساهمة عينية من األرض الواقبة 

بالخميسات.
شركة  الحسابات  خعير  تبيي  
الجل   - ش.ذ.م.م  أوديت  إكزيت   -
تقرر  كما  البينية  املساهمة  تقييم 
الزيادة في رأسمال الشركة بواسطة 
املساهمة البينية التي قدمها الشريك 
الوحيد بمقدار 124.592.499 درهم 

درهم إلى   19.999 وذلك للزيادة من 

124.512.499 درهم.
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و7   6 املادتي   تبديل  تم  بهذا 

للشركة،  األسا�سي  النظام  من 

بتاريخ جديدة  قواني   وضبت   كما 

24 نوفمبر 2921.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

ديسمبر   24 بتاريخ  بالخميسات 

2921 تحت رقم 81ع1.
بمثابة مقتطف

وبيا  فيرماك

86 P

STE DUOBINGO

SARL

رقم السجل التجاري 158947

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2922 فبراير   8 بتاريخ 

القواني  األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف :

)مبرمج،  املبلومات  تكنولوجيا 

محلل، مصمم).

استشارات في تقنيات املبلومات.

تقديم الخدمات.

9ع، شقة رقم  عمارة رقم   : املقر 

8ـ شارع موالي أحمد لوكيلي، حسا ، 

الرباط.

بما  املال  رأ9  حدد   : املال  رأ9 

قدره 199.999 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

خديجة عرباوي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 فبراير   17 بتاريخ 

15ع121.

87 P

ائتمـــانيــة ســـوفيكـــا9 ش م.م.

(SOFIGAS – SARL(

رقـم 8ع إقامة جنا  عالل شارع 

 بن زياد - تمارة

 مكتب املحاسعة 

BERFUCTO
تأسيس شركـــــة ذات مسؤولية 

محدودة- ش م م،ش و
بتاريخ  عرفي  عقـــد  بمقت�سى 

تم  حيث  بتمـــــارة،   12/91/2922

لشركة  التأسي�سي  القانو   وضع 

و،  م،ش  م  املسؤولية ش  محدودة 

مميزتها كالتالي :

: شركة  الشكــل القانوني للشركة 

الشريك   ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد - ش م م، ش.و.

 .BERFUCTO التسميــــة : شركـــة

أعمال بناء،    : الهـــدف االجتماعي 

أشغال مختلفة، شراء وبيع، تسويق 

واملواد  املنتجات  جميع  وتمثيل 

واإلمدادات من مواد العناء وغيرها.

بصفة عامة كل البمليات املالية، 

التجارية و الصناعية املرتعطة بشكل 

معاشر أو غير معاشر بموضوع الشركة 

وكذا البمليات التي من شأنها تنمية 

الشركة. 

9ع شارع  عمارة   : املقر االجتماعي 

شارع موالي احمد لوكيلي حسا    8

الرباط.

مدة الشـــركة : )) سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمـــال 

إلى  مقسمة  درهــــم   599.999 معلغ 

درهـــــم     199 فئة  من  حصــــة   5999

وحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

 5999  : اصويف  هشام  السيد 

حصة.

: السيد هشام اصويف  التسيـيـــر 

يبتبر مسير الشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتـــدئ   : االجتماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر  1ع  إلى  يناير  فاتح 

سنـــة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 

رقـــم  تحت  بالرباط  التجارية 

N°158987 بتاريــــــــخ 21/92/2922.
عن النسخة والنص

ائتمـــــــــانيــة الكوادي أيوب وسلمى )سوفيكا9)

88 P

STE CHARHROUCHI TRANS

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك واحد

رأسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : حي السالم، 

 مجموعة السبادة الزنقة 24 

رقم 97ع، سوق األربباء الغرب، 

إقليم القنيطرة

تأسيس شركة
بتاريخ  البرفي  للبقد   تعبا 

قواني   وضع  تم   2922 فبراير   11

 STE CHARHROUCHI الشركة 

املميزات  ذات   TRANS SARL AU

التالية :

 CHARHROUCHI  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك واحد.

املوضوع : نقل املستخدمي  ونقل 

السياح.

املقر الرئي�سي : حي السالم، مجموعة 

السبادة، الزنقة 24 رقم 97ع، سوق 

األربباء الغرب.

الرأسمال : 199.999 درهم.

التسيير : الشغرو�سي ععد الواحد.

تاريخ  من  تعدئ  سنة   ((  : املدة 

التسجيل الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى  الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 

األربباء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 

2922 تحت  21 فبراير  الغرب بتاريخ 

رقم 2922/21.

89 P

STE RENATO TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 49.999 درهم

مقرها االجتماعي : سيدي عالل 
التازي املركز، سوق األربباء الغرب، 

إقليم القنيطرة
تفويت حصص وتحديث القانو  

األسا�سي وتسمية املسير
تعبا للبقد البرفي ملحضر الجمع 
تم   2921 ديسمبر   6 بتاريخ  البام 
الشركة  على  الحصص   تفويت 

.STE RENATO TRANS SARL
مالكة  املنصوري جوهرة  السيدة 
 STE RENATO 499 حصة من الشركة
جميع  تفويت  تم   TRANS SARL
ععد  البطار  للسيد   499 حصصها 
 7  ،6  ،5 الجعار وبهذا سيتغير الفصل 

و15 من القانو  األسا�سي للشركة.
البطار ععد الجعار املالك واملسير 
.STE RENATO SARL الوحيد في شركة
لدى  الضعط  بكتابة  اإليداع  تم 
األربباء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 
تحت   2922 يناير   18 الغرب بتاريخ 

رقم 2922/98.
90 P

مكتب املستشار

7ع زنقة جعل تازكا، رقم 1، أكدال، الرباط

الهاتف : 71 59 77 7ع95

A BEAUTYPACK PLAST
أبوتيعاك بالست

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد   بموجب 
القانو   وضع  تم   2922 يناير   27
األسا�سي لشركة باملواصفات التالية :
- الشكل القانوني : شركة ذات   1

املسؤولية املحدودة.
2 - التسمية : »أبوتيعاك بالست« 

.A BEAUTYPACK PLAST
تاريخ  من  سنة   ((  : املدة   - ع 

تأسيسها النهائي.
املواد  تصنيع   : الهدف   -  4
طريق  عن  تحويلها  أو  العالستيكية 

الحقن أو النفخ أو غيرها من البمليات 

ذات الصلة.
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5 - املقر االجتماعي : رقم 15 شارع 
األبطال، رقم 4، أكدال، الرباط.

99.999ع   : الشركة  رأسمال   -  6
حصة  999ع  إلى  مقسمة  درهم 
اجتماعية بقيمة 199 درهم للواحدة، 
اكتتبت وحررت بالكامل نقدا، وزعت 

على النحو التالي :
للسيدة  اجتماعية  حصة   2859
سهيلة بن يوسف، مغربية الجنسية، 
 ،1(82 أكتوبر   16 بتاريخ  املولود 
رقم  الوطنية  للعطاقة  الحاملة 
 ،26 رقم  في  واملقيمة   PY818673
نوريوه فولنيا   91469 تجزئة ليعا ، 

NURIEUX VOLOGNAT فرنسا ؛
للسيد  اجتماعية  حصة   159
 Franck إماه  أوليفي  جيل  فرانك 
الفرن�سي   ،Gilles Olivier EMAIN
11 ديسمبر  الجنسية، املولود بتاريخ 
رقم  السفر  لجواز  الحامل   1(7(
 ،26 رقم  في  واملقيم  AT428(62ع1 
نوريوه فولنيا   91469 تجزئة ليعا ، 

NURIEUX VOLOGNAT فرنسا.
السيدة سهيلة بن   : التسيير   -  7

يوسف وفرانك جيل أوليفيي إماه.
املحكمة   : القانوني  اإليداع   -  8
 158985 رقم  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 21 فبراير 2922.
املسيرين

91 P

 STE QUALITY HOME
PROMO
SARL AU

الرأسمال : 199.999 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
القانو   وضع  تم   ،2922 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بشريك واحد ذات الخصائص 

التالية :
 STE  : االجتماعية  التسمية 

.QUALITY HOME PROMO
منبش   : االجتماعي  الهدف 
وأعمال  األشغال  في  مقاول  عقاري، 
مختلفة، بيع وتجهيز األرا�سي للعناء. 

شارع   ،24 رقم   : املقر االجتماعي 

الرشاد  حي  محمد،  سيدي  األمير 

القرية، سال.

املدة االجتماعية : )) سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

الرأسمال االجتماعي : حدد رأسمال 

الشركة في معلغ 199.999 درهم موزع 

على 1999 حصة من فئة 199 درهم 

للحصة وزعت كما يلي :

السيد لشهب بدر 1999 حصة.

من  تعدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1ع ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تبيي  السيد لشهب 

على  وكموقع  للشركة  كمسير  بدر 

الوثائق العنكية ملدة غير محدودة. 

تم إيداع السجل التجاري بمكتب 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 فبراير   17 بتاريخ 

5485ع.

92 P

 SOLWAY MOROCCO

CONSULTING & SERVICES
SARL AU

بتاريخ  عرفي  قرار   بمقت�سى 

في الرباط تم فتح   2922 فبراير   11

باملميزات  املغربية  باململكة  فرع 

التالية :

 SOLWAY  : الفرع  اسم 

 MOROCCO CONSULTING &

.SERVICES

في  استشارات   : الفرع  نشاط 

أنظمة وبرامج الكمعيوتر.

6 زنقة ضاية عوا،   : عنوا  الفرع 

أكدال،   ،16 الشقة  الرابع،  الطابق 

الرباط.

مدير الفرع : السيد أمي  حعيبي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بالرباط بتاريخ 21 يناير 2929 

تحت رقم 158975.

93 P

HAMBRO SERVICE
هامبرو سيغفيس . م.م ش و

املقر االجتماعي: 12مكرر زنقة لعنا  
رقم ع املحيط الرباط

تأسيس شركة
 بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية:
»هامبرو  شركة   : التسمية 

سيغفيس« ش. م.م ش.و.
زنقة  مكرر   12  : املقر االجتماعي 

لعنا  رقم ع املحيط الرباط.
في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
 1999 من  مكو   درهم   199.999
حصة من فئة 199 درهم لكل حصة 

لفائدة :
البروزي   الشبيري  حمزة  السيد 

1999 حصة.
الغرض : 

التسيير التجاري ؛
املتبلقة  واآلالت  )املواد  تاجر 

باملكاتب) .
املدة : )) سنة.  

حمزة  الشركة  يسير   : املسير 
الشبيري البروزي   ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
تحت الرقم   2922 فبراير   21 بتاريخ 

السجل التجاري 158961.
94 P

RABSAL CONSTRUCTION
SARL AU

رابسال كونستغيكسيو
املقر االجتماعي: 12مكرر زنقة لعنا  

رقم ع املحيط الرباط
تأسيس شركة

 بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية:
»رابسال  شركة   : التسمية 

كونستغيكسيو« ش. م.م ش.و.
زنقة  مكرر   12  : املقر االجتماعي 

لعنا  رقم ع املحيط الرباط.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

 1999 من  مكو   درهم   199.999

حصة من فئة 199 درهم لكل حصة 

لفائدة :

 1999 السيدة فاطمة االدري�سي  

حصة.

الغرض : 

األشغال املتنوعة ؛

بيع جميع مواد العناء .

املدة : )) سنة.  

السيدة  الشركة  يسير   : املسير 

فاطمة االدري�سي ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

تحت الرقم   2922 فبراير   21 بتاريخ 

السجل التجاري )15895.

94P مكرر

LES HOTELS MAHD SALAM
HMS

شركة مساهمة
رأسمالها : 2.197.518.599 درهم

املقر االجتماعي : )15، شارع الحسن 

الثاني، الدار العيضاء
رقم السجل التجاري : ع59ع2

رقم التبريف الضريبي : 174)194

تنفيذ االدماج عن طريق استيباب 

شركة HMS من قعل شركة 

MADAËF

غير  البامة  الجمبية  قررت 

 البادية ملساهمي شركة HMS بتاريخ 

بموافقة  علما   2921 ديسمبر   16

الجمبية البامة االستثنائية لشركة 

MADAËF لبملية االدماج عن طريق 

 MADAEF من قعل   HMS استيباب 

ما يلي :

االدماج  لبملية  النهائي  اإلنجاز 

من قعل   HMS عن طريق استيباب 

MADAËF بأثر رجعي ابتداء من فاتح 

سبتمبر 2921 ؛

تصفيتها  دو    HMS شركة  حل 

من   224 الفصل  ملقتضيات  وفقا 

5).17 املتبلق بشركات  القانو  رقم 

املساهمة.
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بمكتب  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التسجيل 

العيضاء بتاريخ 28 يناير 2922 تحت 

الرقم 819458.

شركة  تسجيل  إلغاء  تقييد  تم 

بالدار  التجاري  السجل  في   HMS

العيضاء بتاريخ 28 يناير 2922 تحت 

الرقم 819458.
من أجل املستخرج واإلشارة

95 P

DOU ARTS AND CULTURE
ش.م.م بشريك واحد

15، شارع األبطال، شقة رقم 4، 

أكدال، الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2922 يناير   26 يوم  بالرباط 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية :

 DOU ARTS AND  : التسمية 

CULTURE ش.م.م بشريك واحد.

الهدف االجتماعي :

إخراج األفالم السينمائية ؛

مونتاج األفالم السينمائية.

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال، 

شقة رقم 4، أكدال، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
قدره  معلغ  في  الشركة  رأسمال 

 199 إلى  مقسمة  درهم   19.999

حصة اجتماعية قيمة الواحدة منها 

درهم جميبها مكتتعة ومحررة   199

من طرف السيد محمد الكجوني.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  الكجوني  محمد  السيد 

محدودة.

اإليداع القانوني : تم تقييد الشركة 

بالسجل التجاري للمحكمة التجارية 

تحت   2922 فبراير  ع1  يوم  بالرباط 
رقم ع15787.

96 P

DECOMETIS
 SARL

ديكومتيس ش.م.م
الزيادة في رأسمال الشركة
وتحويل املقر االجتماعي

الخارق  البام  للجمع  تعبا   -  I
بتاريخ  املنبقد  للشركاء   للبادة 
14 يوليو 2921 لشركة »ديكومتيس« 
شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 
مقرها  درهم،  99.999ع  االجتماعي 
زنقة ستراسعورغ،  8ع،   : االجتماعي 
بالسجل  مسجلة  العيضاء،  الدار 
رقم  تحت  العيضاء  الدار  التجاري 

ع)ع82، قرر الشركاء ما يلي :
الشركة  رأسمال  في  الزيادة   -  1
 1.999.999 درهم إلى  99.999ع  من 

درهم.
الجديد  التوزيع  مباينة   -  2

لرأسمال الشركة.
ع - تحويل املقر االجتماعي :

زنقة  8ع  العيضاء،  الدار   : من 
ستراسعورغ ؛

زنقة   12 العيضاء،  الدار   : إلى 
تجزئة  األر�سي،  الطابق  العنفسج، 

جانوت، حي املحمدي.
4 - تبديل العند 4 )املقر االجتماعي) 

من القواني  األساسية للشركة.
أساسية  قواني   اعتماد   -  5
جديدة للشركة وموائمتها مع القانو  

21.)1 املؤرخ ب )2 أبريل )291.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضعط لدى املحكمة التجارية للدار 
 2921 فبراير   16 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 1)1ع81.
97 P

LA RUE DES ECOLES
SARL AU

زنقة املدار9 ش.م.م 
ذات الشريك الواحد

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
بالدار العيضاء بتاريخ 1ع يناير 2922 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد وذات الخصائص 

التالية :

التسمية : زنقة املدار9.

الهدف : غرض الشركة :

شراء وبيع وتوزيع وتسويق وتمثيل 

السلع  جميع  وتصدير  واستيراد 

وخاصة الكتب والقرطاسية وأجهزة 

املكاتب واملواد التبليمية ؛

البربية  باللغتي   الكتب  نشر 

والفرنسية ؛

أخذ املصلحة عن طريق املساهمة 

أو االندماج أو املشاركة أو االشتراك 

في أي مقاوالت أو شركات تم إنشاؤها 

تكو   قد  والتي  إنشاؤها  سيتم  أو 

مرتعطة بشكل معاشر أو غير معاشر 

بهدف الشركة ؛

تمثيل جميع الشركات في املغرب 

أو في الخارج ؛

البمليات  جميع  عام،  وبشكل 

الصناعية والتجارية واملالية واألوراق 

معاشر  بشكل  املتبلقة  أو   املالية 

أو غير معاشر بالهدف الرئي�سي والتي 

يمكن أ  تسهل توسيبها أو تطويرها ؛

يمكنها تنفيذ جميع البمليات التي 

وتتبلق به  تتوافق مع هذا الغرض، 

وتساهم في تحقيقه.

العيضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 

 ،2 إقامة بامليي  زنقة جابر بن حيا ، 

رقم 4، الطابق األر�سي.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   ((

حالة الحل املسعق  النهائي باستثناء 

التمديد املنصوص عليه في هذه  أو 

القواني .

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 299.999 في  االجتماعي  الرأسمال 

للسيد  بالكامل  خصصت  حصة 

يوسف بجدا .

السنة االجتماعية : تبتدئ من فاتح 

يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

وملدة  واحد  كمسير  بجدا   يوسف 

غير محددة.

األرباح : املنتجات الصافية للسنة 

النفقات  جميع  اقتطاع  ببد  املالية 

ذلك  في  بما  أخرى،  وأععاء  البامة 

تكو   كل االستهالكات واالحتياطات، 

الربح الصافي، من هذا الربح الصافي 

الخسائر  وعند االقتضاء  املنقوص، 

السابقة، يقتطع معلغ لتأسيس أصل 

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

للدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2922 فبراير   15 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 26)812.

بكتابة  الشركة  تسجيل  تم   -  III

للدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2922 فبراير   15 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم )254ع5.

98 P

REBELLETECH
SARL AU

روبيلتيك ش.م.م ذات الشريك 

الواحد

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

بالدار العيضاء بتاريخ 27 يناير 2922 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد وذات الخصائص 

التالية :

: روبيلتيك ش.م.م ذات  التسمية 

الشريك الواحد.

الهدف : غرض الشركة :

املتبلقة  والخدمات  األعمال 

بتطوير أدوات التكنولوجيا الرقمية؛

من  وسلبة  منتج  أي  تسويق 

املالبس وغيرها عن طريق االنترنت ؛

والسيما  اإلعال ،  وكاالت  نشاط 

اإلعالنية،  الحمالت  وإنتاج  تصميم 

على  وتوزيبها  اإلعالنات  وتصميم 

جميع أنواع وسائل اإلعالم الداعمة؛ 

املعتكرة،  الحلول  وتطوير  العحث، 

الحلول أشكال  جميع  في  والتسويق 
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واالتصاالت  والشعكات،  التقنية،   

وتكنولوجيا  والالسلكية،  السلكية 

والتدقيق،  واألمن،  املبلومات، 

الوسائط  وتنفيذ  واملساعدة 
والحلول  املتبدد  والدعم  املتبددة 

التكنولوجية متبددة القنوات ؛

املعاشر  غير  أو  املعاشر  العيع 

واملبلومات،  الجديدة  للتكنولوجيا 

وغير  املادية  والوسائط  واالتصاالت 

املادية ؛

استيراد وتصدير أي خدمة تدخل 

في أنشطة الشركة ؛

وبرامج  أنظمة  في  استشارات 

الكمعيوتر ؛

وبرامج  أنظمة  في  استشارات 

الكمعيوتر ؛

وسيلة،  بأي  الشركة،  مشاركة 

أي  في  أو غير معاشر،  بشكل معاشر 

بهدفها  مرتعطة  تكو   قد  عمليات 

جديدة شركات  إنشاء  طريق   عن 

أو املساهمة أو االكتتاب أو استرداد   

الشركة حقوق  أو  املالية   األوراق 

 أو االندماج أو غير ذلك ؛

البمليات  جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،  التجارية،  الصناعية، 

البقارية  غير  أو  البقارية  املالية، 

املرتعطة بصفة معاشرة أو غير معاشرة 

بهدف الشركة أو التي من شأنها تنمية 

نشاطها.

العيضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 
26 زنقة محمد القري، الطابق األول، 

رقم 5.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   ((

حالة الحل املسعق  النهائي باستثناء 

التمديد املنصوص عليه في هذه  أو 

القواني .

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 29.999 في  االجتماعي  الرأسمال 

حصة خصصت بالكامل إلى السيدة 

الرافياض.

السنة االجتماعية : تبتدئ من فاتح 

يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة.

السيدة  الشركة  تدير   : اإلدارة 

الرافياض كمسيرة وحيدة وملدة غير 

محددة.

األرباح : املنتجات الصافية للسنة 

النفقات  جميع  اقتطاع  ببد  املالية 

ذلك  في  بما  أخرى،  وأععاء  البامة 

تكو   كل االستهالكات واالحتياطات، 

الربح الصافي، من هذا الربح الصافي 

الخسائر  وعند االقتضاء  املنقوص، 

السابقة، يقتطع معلغ لتأسيس أصل 

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

للدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2922 فبراير   16 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 1ع1ع81.

بكتابة  الشركة  تسجيل  تم   -  III

للدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2922 فبراير   16 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 2755ع5.

99 P

SDFLUIDES
SARL AU

رأسمال الشركة : 199.999 درهم

املقر االجتماعي : إقامة الريف ع 

بلوك ع عمارة ع رقم 19 شقة 19، 

تمارة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط   2922 يناير   18

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشريك الواحد والتي 

تحمل الخصائص التالية :

.SDFLUIDES SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

الدراسات   : االجتماعي  الهدف 

التقنية والتنسيق.

رأسمال الشركة : 199.999 درهم.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا  1ع  إلى 

السنة األولى تبتدئ من التسجيل.

ع  إقامة الريف   : املقر االجتماعي 

 ،19 شقة   19 رقم  ع  عمارة  ع  بلوك 

تمارة.

الدحماني  السيد  عي    : التسيير 

سبيد مسير للشركة ملدة غير محدودة.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

رقم 5521ع1 تمارة.

100 P

TRAVOMW
SARL AU

رأسمال الشركة : 599.999 درهم

املقر االجتماعي : دوار أوالد امعارك، 

املنزه، تمارة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط   2922 يناير   18

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشريك الواحد والتي 

تحمل الخصائص التالية :

.STRAVOMW SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

الهدف االجتماعي : أعمال الترميم 

وإعادة التطوير.

رأسمال الشركة : 599.999 درهم.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا  1ع  إلى 

السنة األولى تبتدئ من التسجيل.

املقر االجتماعي : دوار أوالد امعارك، 

املنزه، تمارة.

مسيرا  السيد  عي    : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

رقم 5481ع1 تمارة.
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 AGENCE 
 DU DEVELOPPEMENT

DURABLE 22
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم احد
رأسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : 7 زنقة موالي 
رشيد، الطابق ع رقم 7، حسا ، 

الرباط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بمساهم واحد
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
تم تأسيس شركة ذات   2922 يناير 
تحمل  التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
 AGENCE DU  : التسمية 

.DEVELOPPEMENT DURABLE 22
االستشارة في   : الهدف االجتماعي 

التدبير.
موالي  زنقة   7  : االجتماعي  املقر 
حسا ،   ،7 رقم  ع  الطابق  رشيد، 

الرباط.
رأسمال : 199.999 درهم مقسمة 
إلى 1999 حصة اجتماعية من فئة 

199 درهم للحصة الواحدة.
الشركاء : فتيحي محمد مساهما 

وحيدا.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد فتيحي محمد.
املدة : )) سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ 16 فبراير 2922.
رقم السجل التجاري : 51)157.

102 P

AMBULANCE DE LA ROSE
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 199.999 درهم

املقر االجتماعي : 12 إقامة النجاح، 
حي املنصور الذهبي، تمارة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
 AMBULANCE DE LA ROSE شركة
بتاريخ  املسؤولية  محدودة   شركة 
27 يناير 2922 ذات امليزات التالية :
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استغالل سيارة االسباف ؛
تصدير واستيراد.

من  مكو    : الشركة  رأسمال 
 1999 إلى  مقسم  درهم   199.999
للحصة  درهم   199 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :
بونوة  احمد  الشكر  ععد  السيد 

599 حصة ؛
الورديني  هشام  محمد  السيد 

599 حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيد 

محمد هشام الورديني.
سنة   (( مدة الشركة محددة في 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بتمارة بتاريخ 15 فبراير 2922 

وتحت رقم )544ع1.
103 P

GLASS FOR YOU
ش.م.م

الرأسمال االجتماعي.599.999 درهم 
املقر االجتماعي :  52 مجموعة دادة 

طريق القنيطرة - سال
تبديل

الغير  البام  الجمع  بمقت�سى 
البادي املنبقد بتاريخ 24 يناير 2922 
 GLASS FOR شركة  شركاء  قررا 
YOU تحت البنوا  التالي : زاوية 52 
مجموعة دادة طريق القنيطرة -سال 

ما يلي :
قرر الجمع    : نقل ملكية األسهم 
البام بيع الحصص التي كا  يملكها 
حصة   859 السيد يوسف البمري  
شركة  في  يملكها  التي  اجتماعية 
لفائدة السيد     GLASS FOR YOU
صاحب  الحاجي  الرحما   ععد 
وقرر   .C592667 الوطنية  العطاقة 
الجمع البام بيع الحصص التي كا  
قويدر  الرحيم  ععد  السيد  يملكها 
يملكها  التي  اجتماعية  حصة   859
في شركة GLASS FOR YOU لفائدة 
السيد ععد الرحما  الحاجي صاحب 

.C592667 العطاقة الوطنية

على  التقسيم  يصعح  بالتالي 
الشكل التالي :

حصة   1659 البمري  يوسف 
اجتماعية ؛

1659 حصة  ععد الرحيم قويدر 
اجتماعية ؛

ععد الرحما  الحاجي 1799 حصة 
اجتماعية

املجموع : 5999حصة اجتماعية.
تم تقسيم رأ9 املال الشركة على 

الشكل التالي :
يوسف البمري 165.999 درهم ؛
ععد الرحيم قويدر 165.999 درهم ؛

 179.999 الحاجي  الرحما   ععد 
درهم ؛

املجموع : 599.999 درهم.
الجمع  يقرر   : املسيرا   استقالة 
السيد  املسيرا   استقالة  البام 
يوسف البمري والسيد ععد الرحيم 

قويدر. 
يقرر   : جديدا   مسيرا   تبيي  
الجمع البام تبيي  مسيرا  جديدا   
يوسف البمري والسيد ععد الرحيم 
قويدر والسيد ععد الرحما  الحاجي 

كمسيرا  للشركة.
تم الوضع القانوني للشركة حسب 

الفصل 6-5).
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال في التاريخ 
17 فبراير 2921 تحت الرقم 67ع8ع.
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 ENTREPRISE TADDART
AMHOUD KEROUAD

Et par abréviation ETAK SARL
رأسمالها التجاري : 199.999 درهم

 السجل التجاري بالرباط 
تحت رقم 57765

لشركاء  محضر  بمقت�سى   
 ENTREPRISE TADDART شركة 
AMHOUD KEROUAD وباالختصار 
املسؤولية  ذات  شركة   ETAK
27 سبتمبر  املحدودة، املنبقد بتاريخ 

2921 تقرر ما يلي :

تصفية ودية للشركة.
أمهوض  هللا  ععد  السيد  تبيي  

كمصف للشركة.
إقامة   : تحديد مقر التصفية ب 
 ،4 مجموعة   28 رقم   2 تودغى 

الهرهورة، تمارة.
تم اإليداع القانوني لكل هذه الوثائق 
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 
ع2 ديسمبر 2921 تحت رقم 22ع122.
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 YACOUT POUR
 CONSTRUCTION

 TRAVAUX LOGISTIQUE ET
INTERMEDIATION

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
4 يناير 2922 تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :
 YACOUT  : التسمية 
 POUR CONSTRUCTION
 TRAVAUX LOGISTIQUE ET

.INTERMEDIATION SARL AU
التجارة البامة، استيراد   : الهدف 

وتصدير، أشغال مختلفة والعناء.
البنوا  التجاري : 2 شارع محمد 
 ،5 القطاع  النهضة،  حي  الخامس، 

القرية، سال.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 199.999 درهم مقسمة إلى 1999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
التسيير : تم تبيي  السيدة فتيحة 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  خراص 

محدودة.
)) سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
رقم  تحت  االبتدائية سال  باملحكمة 

5461ع بتاريخ 17 فبراير 2922.
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KAMILIA COS
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2921 تم تأسيس  28 سبتمبر  بتاريخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة بشريك 

وحيد تحمل الخصائص التالية :
.KAMILIA COS : التسمية

أعمال  البامة،  التجارة   : الهدف 
مختلفة.

البنوا  التجاري : 2 شارع محمد 
 ،5 القطاع  النهضة،  حي  الخامس، 

القرية، سال.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 199.999 درهم مقسمة إلى 1999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدة  تبيي   تم   : التسيير 
خديجة الزيات كمسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.
)) سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
رقم  تحت  االبتدائية سال  باملحكمة 

ع546ع بتاريخ 17 فبراير 2922.
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 STE LOCATION OUARGHA
CAR
SARL

التأسيس
البرفي  البقد  شروط  حسب 
تم تأسيس   ،2922 يناير   29 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 
املميزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

التالية :
 STE LOCATION  : التسمية   -  1

.OUARGHA CAR SARL
شركة   : القانوني  الشكل   -  2

محدودة املسؤولية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر   - ع 
جرف   ،156 رقم   2 قطاع  املجاعرة، 

امللحة.
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كراء   : والغاية  الغرض   -  4

السيارات بدو  سائق.

5 - املدة : )) سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
6 - رأ9 املال الخاص : 199.999 

حصة   1999 على  مقسمة  درهم 

لكل  درهم   199 فئة  من  اجتماعية 

حصة في حوزة الشركاء :

الحامل  رشيد،  السبدي  السيد 

 GJ(8241 لعطاقة التبريف الوطنية رقم

599 حصة ؛

خديجة،  امحاولن  السيدة 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 
رقم 8ع)26عEE  599 حصة.

7 - السنة االجتماعية : ابتداء من 

فاتح يناير إلى 1ع ديسمبر من كل سنة.

السيد ايت معارك   : املديرية   -  8

لعطاقة  الحامل  الجليل،  ععد 

 EE582789 رقم  الوطنية  التبريف 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

فبراير   7 االبتدائية بلقصيري بتاريخ 
2921 رقم السجل التجاري 787.

108 P

STE BFORBAT
 SARL

تجزئة املجاعرة، قطاع 2، رقم 1عع، 

جرف امللحة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  لشركة   االستثنائي 

فقد  الشركة  بمقر   2921 ماي   12

تقرر ما يلي :

حصة في حوزة   599 تفويت   -  1

السيد  لفائدة  باديس  بدر  السيد 

لعطاقة  الحامل  توفيق،  الدكي 

 GJ2749 رقم  الوطنية  التبريف 

ليصعح شريكا ب 599 حصة.

السالم  ععد  السيد  تبيي    -  2

التبريف  لعطاقة  الحامل  بوطالب، 

والسيد   GN4(69ع رقم  الوطنية 

لعطاقة  الحامل  توفيق،  الدكي 

 GJ2749 رقم  الوطنية  التبريف 

مسيرا  لشركة ملدة غير محدودة.

ع - تبديل املادة 5 و7 من القانو  
األسا�سي لشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

19 فبراير 2922 تحت رقم 15.
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اكا كونتا
رقم 26 عمارة املستقعل شارع ابن البربي الحي 

الصناعي - أكادير

SOCIETE IFNI CHANGE
SARL

الغير  البام  الجمع  بموجب  قرر 
البادي املنبقد بتاريخ 27/95/2921 

ما يلي :
املوافقة على بيع الحصص :

بوزاليم  السيد  من  كل  يمتلك 
علي والسيدة بوزاليم مريم والسيدة 
مليكة الشابي والسيد بوزاليم عادل 
حصة   8999 فهد  بوزليم  والسيد 
شونج«،  افني  »شركة  مال  رأ9  في 

وترغب في بيع 7999 حصة. الى
والسيد  املكي  بوزاليم  السيد   
بوزاليم فيصل مهتما  باالستحواذ 

على 7999 حصة.
توزيع رأ9 املال :

توزيع  سيتم  التبديل،  هذا  ببد 
مليو   بمعلغ  املحدد  املال  رأ9 
درهم )1.999.999 درهم) مقسم إلى 
19999 حصة بقيمة 199 درهم لكل 

حصة على النحو التالي :
السيد بوزاليم املكي 4599 حصة 

459.999 درهم.
 4599 فيصل  بوزاليم  السيد 

حصة 459.999 درهم.
السيدة مليكة الشابي 499 حصة 

49.999 درهم.
السيدة بوزاليم مريم 299  حصة  

29.999 درهم.
299 حصة  السيد بوزاليم عادل 

29.999 درهم.
حصة   299 فهد  بوزاليم  السيد 

29.999  درهم
وحدة                           19.999  : أي ما مجموعه 

1.999.999 درهم.

تلتزم   : االجتماعي  التوقيع   •

لكل  املنفصلة  بالتوقيبات  الشركة 

من :

مغربي  املكي،  بوزاليم  السيد 

 CNI N ° على  حاصل   ، الجنسية 

.NM 824891

مغربي  فيصل،  بوزاليم  السيد 

 CNI N ° على  حاصل   الجنسية، 

NM 824892 إلى أجل غير مسمى.

الغير  البام  الجمع  بموجب  قرر 

البادي املنبقد بتاريخ 24/91/2922 

ما يلي :

إقالة املدير الوحيد :

شونج  افني  شركة  شركاء  أعلن 

حامل  علي،  بوزاليم  السيد  إقالة 

9ع7ع CNI N ° J ، من منصعه كمدير 

وحيد في الشركة املذكورة.

تبيي  املدير :

تبي  الجمع البام غير البادي:

رقم  حامل  ملكي،  بوزاليم  السيد 

CNI NM 824891، تم تبيينه كمدير 

للشركة لفترة غير محددة. و

السيد بوزاليم فيصل، حامل رقم 

CNI NM 824892، تم تبيينه كمدير 

مشارك للشركة لفترة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  في قلم املحكمة  القانوني 

بتاريخ   62/2922 تحت رقم  بتزنيت، 

.17/92/2922
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N S M A

تبديالت قانونية
     N S M A   : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل    

املسؤولية املحدودة  وذات  الشريك 

الوحيد.
املقر الرئي�سي : زاوية زنقة الشاوية 

و زنقة جيراوي  عمارة 158 الشقة 91 

البيو .

طعقا ملداوالت الجمع   : املوضوع  

  21/92/2922 بتاريخ  عادي   الغير 

قرر املشاركو   ما يلي :

- تفويت  29999 حصة من طرف 

السيد املصطفى بودالية إلى السيد  

الحعيب محوش.

املصطفى  السيد  استقالة   -

بودالية من منصعه كمسير.

- تبيي  السيد  املصطفى بودالية 

كمسير و شريك وحيد للشركة.

الزيادة في رأسمال الشركة من   -

2.999.999 درهم   إلى 15.999.999 

درهم.

- تغيير نشاط الشركة : بيع و شراء 

مبدات و آالت العناء.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو  

رقم  تحت    21/92/2922 بتاريخ   

.478/2922

111 P

 STE ZEIN SOULTANA

DAKHLA
 SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

17/91/2922  تم إنشاء شركة ذات 

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية : 

 ZEIN SOULTANA«  : التسمية 

.»DAKHLA

الشركة  هدف  يتبلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

خلق وتصنيع تقليدي ملنتجات   -

الجمال  ومستحضرات  التجميل 

القائمة على النعاتات الطعيبية...

املقر االجتماعي : إقامة ععد املولى 

الخامس  محمد  شارع   ( الشقة 

الداخلة. 

))  سنة ابتدءا من تاريخ   : املدة 

التأسيس .
رأ9 املال : حدد في معلغ 199.999 

حصة من   1999 إلى   درهم مقسم 

فئة 199 درهم للواحدة.

توزيع رأ9 املال :  - السيدة نادية 

بلخدا 699 حصة.
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 499 القاسم  مصطفى  السيد   -

حصة. 

: تم تبيي  السيدة نادية  التسيير 

بلخدا كمسيرة للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع دجنبر.

باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 

 282/2922 تحت   16/92/2922

وبالسجل التجاري تحت رقم 29755.
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 STE AL HOURIA TRADING

 CO
 SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

92/92/2922  تم إنشاء شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 

 Al Houria Trading « : التسمية 

 .» Co

الشركة  هدف  يتبلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

محطات  واستغالل  تسيير   -

بالتقسيط  العيع  مع  الخدمات، 

ومنتجات  التشحيم  وزيوت  للوقود 

السيارات والخدمات ذات الصلة...

املقر االجتماعي : الرقم 498 عمارة 

سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة. 

))  سنة ابتدءا من تاريخ   : املدة 

التأسيس .

رأ9 املال : حدد في معلغ 199.999 

درهم مقسم إلى 1999 حصة من فئة 

199 درهم للواحدة.

السيد كريم   -   : توزيع رأ9 املال 

دردوري 1999 حصة.

تم تبيي  السيد كريم   : التسيير 

دردوري كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع دجنبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 
 2(2/2922 تحت   17/92/2922
وبالسجل التجاري تحت رقم 29771.
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 STE AFRIMA INVEST ET
COMPAGNIE

 SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
92/92/2922  تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 
 AFRIMA INVEST ET« : التسمية

.»COMPAGNIE
الشركة  هدف  يتبلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
- نقل املستخدمي  لحساب الغير 

ولحساب الخاص للشركة...
املقر االجتماعي : الرقم 498 عمارة 
سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة. 
))  سنة ابتدءا من تاريخ   : املدة 

التأسيس.
رأ9 املال : حدد في معلغ 199.999 
حصة من   1999 إلى   درهم مقسم 

فئة 199 درهم للواحدة.
السيد كريم   -   : توزيع رأ9 املال 

دردوري 1999 حصة.
تم تبيي  السيد كريم   : التسيير 

دردوري كمسير للشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع دجنبر.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 
 281/2922 تحت   16/92/2922
وبالسجل التجاري تحت رقم ع2975.
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  SAKIA FOOD
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
وضـع  تـم   94/92/2922 بتـاريخ 
قـانـو  منظـم لشـركة ذات املسؤولية 

املحدودة و ذات املمـيزات التـالية: 

التسمـية : »SAKIA FOOD« ذات 
املسؤولية املحدودة.

تجارة  اللحوم،  تقطيع   : الهـدف 
الدواجن  تجارة  بالجملة،  اللحوم 
البامة،  التجارة  بالجملة،  والعيض 
أنواع  جميع  وتصدير  استيراد 
لحساب  العضائع  نقل  العضائع، 
لحساب  األشخاص  النقل  الغير، 

الغير، النقل املبرد ....
معلغ  في  حدد   : الرأسمال 
إلى   مقسمة  درهم    1.999.999
درهم   199 فئة  حصة من   19.999

للواحدة موزعة كاألتي :
حسن   محمد  ماءالبيني   السيد 

99عع حصة.
فاضل  محمد  سبدبوه  السيد 

99عع حصة.
499ع  سبيد  الحوات  السيد 

حصة.
مدينة الوفاق    : املـقر االجـتماعـي 

بلوك C رقم 417 البيو .
ماء  السـيـد  تبيي   تم   : اإلدارة 
والسيد  حسن  محمد  البيني  
للشركة  كمسيرين  سبيد  الحوات 
ملدة غير محددة كما تبتمد الشركة 

االمضاء املنفصل لهما.
بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 
االبتـدائية  باملحكمة  الضـعط 
تحـت   9(/92/2922 بالـبيـو  بـتاريخ 

رقـم عع492.   
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س ج إ م
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 199.999 درهم
املكتب الرئي�سي : حي بوركو  زنقة 
ركراكة إقامة لكورنيش شقة رقم 
1 الطابق السفلي عمارة 2 الدار 

العيضاء
توسيع النشاط االجتماعي للشركة

 ،2922 فبراير   11 ملحضر  وفقا 
البادي  غير  البام  االجتماع  فإ  
شركة  وهي  م)،  إ  ج   9( لشركة 
برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات 
الكائن  ومكتبها  درهم،   199.999
اقامة  ركراكة  زنقة  بوركو   حي  في 
لكورنيش شقة رقم 1 الطابق السفلي 

عمارة 2 الدار العيضاء، قرر :

االجتماعي  النشاط  توسيع 
للشركة :

شراء وبيع وتأجير واستئجار جميع 
املعاني، املعنية أو غير املعنية، وتبزيزها 
والسيما من خالل  من أي نوع كا ، 
تشييد املعاني الجديدة بقصد إعادة 

بيبها لجميع الوجهات.
وبالتالي تبديل املادة ع من النظام 

األسا�سي للشركة :
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ العيضاء  بالدار   التجارية 
الرقم  تحت   2922 فبراير   18  

.8111(9
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 CHERRY BLOSSOM BY
DORRA

SARL
رأسمالها 199.999 درهم

سجل تجاري الرباط 1))157
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ 25 يناير 2922 تمت صياغة 
 CHERRY« النظام األسا�سي لشركة 
 »BLOSSOM BY DORRA SARL
شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 
االجتماعي  مقرها  درهم،   199.999
زاوية زنقة الريش وزنقة املوحدين، 

متجر رقم 8، حسا ، الرباط.
الشركاء : السيد مالك بن شما9 
رقم  الوطنية  للعطاقة  الحاملة 

A4442112، ب 599 حصة.
الحاملة  الفرسيوي  درة  السيدة 
 ،AD84ع19ع للعطاقة الوطنية رقم 

ب 599 حصة.
النشاط التجاري : مبهد التجميل 

- صالو  لتصفيف الشبر.
غير  ملدة  الشركة،  تسيير  فوض 
شما9  بن  مالك  للسيدة  محددة، 
رقم  الوطنية  للعطاقة  الحاملة 

.A4442112
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ   122262 رقم  تحت  بالرباط 

17 فبراير 2922.
117 P
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IMRADIS TRAVAUX

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

يوم تمارة  عرفي  لبقد   تعبا 

 17 يناير 2922 تم إنشاء شركة ذات 

واحد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية :

اسم  أخذت  الشركة   : اإلسم 

.»IMRADIS TRAVAUX»

ومبدات  آالت  كراء   : األهداف 

العناء.

املالية،  التجارية،  البمليات  كل 

املرتعطة  والصناعية،  والبقارية، 

بأهداف  معاشرة  غير  أو  معاشرة 

الشركة.

 4 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

الطابق األول إقامة قادر مر9 الخير 

تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

 199.999 في  حدد   : الرأسمال 

حصة   1.999 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماعية كلها محررة نقدا من طرف 

الشريك الوحيد السيد سبيد بوناكة 

7)5 سيدي  مقيم بتجزئة خالد رقم 

يحيى زعير.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 1ع ديسمبر من كل 

سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد سبيد بوناكة.

باملائة   5 خصم  ببد   : األرباح 

يوزع العاقي  القانوني،   لالحتياط 

الجمبية  قرارات  حسب  يؤجل  أو   

البامة البادية.

تم وضع  وقد   : القانوني  اإليداع 

املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع 

فبراير   18 يوم  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 2)74.
عن النسخة والنص
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SIOUSHOP

تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بشريك وحيد

بتاريخ  بتمارة  عرفي  لبقد   تعبا 

تم إنشاء شركة ذات   2922 يناير   4

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية :

إسم  أخذت  الشركة   : االسم 

.SIOUSHOP

وبيع  شراء   : األهداف 

األكسسوارات )ساعات املجوهرات).

املالية،  التجارية،  البمليات  كل 

املرتعطة  والصناعية،  والبقارية 

بأهداف  معاشرة  غير  أو  معاشرة 

الشركة.

املقر االجتماعي : تجزئة املستقعل 

فتح الخير رقم 57 تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

 199.999 في  حدد   : الرأسمال 

حصة   1.999 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماعية كلها محررة نقدا من طرف 

الشريك الوحيد السيد نوفل صيودا 

مقيم ب تجزئة املستقعل فتح الخير 

رقم 57 تمارة.

السنة   : االجتماعية  السنة 

االجتماعية تبتدئ من فاتح يناير إلى 

1ع ديسمبر من كل سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد نوفل صيودا.

األرباح : ببد خصم 5% لالحتياط 

القانوني العاقي يوزع أو يؤجل حسب 

قرارات الجمبية البامة البادية.

تم وضع  وقد   : القانوني  اإليداع 

املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع 

فبراير   18 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم ع)74.
عن النسخة والنص
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 LES MAÇONS DE

PETITJEAN
ملاسو  دو بوتيجو  ش.م.م

الرأسمال االجتماعي : 199.999 

درهم

  املقر االجتماعي : عمارة 48 الشقة 
رقم 91 شارع فال ولد عمير أكدال 

الرباط

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   91-92-2922 بتاريخ  سال  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

 : املحدودة يهدف نشاطها االجتماعي 

مقاول أعمال متنوعة.
  199.999  : الشركـة  رأسمال 

1999  حصة من  درهم مقسمة إلى 

فئة 199  درهم للحصة الواحدة :

السيد عكروت زهير 599 حصة.

السيد زغما  محمد 599 حصة.    

املدة نشاط شركة )) سنة ابتداء 

تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس  من 

وضع السجل التجاري.

السنة املالية من فاتح يناير إلى 1ع 

ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : البمارة 48 شقة 

1 شارع فال ولد عمير اكدال الرباط.

تحت تسير : السيد عكروت زهير 

والسيد زغما  محمد. 

التجاري:   بالسجل  مقيدة 

.158981
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HYDRO MEK
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة  

يقدر رأسمالها ب : 7.999.999 درهم

بالطابق األر�سي– عمارة فتح رقم 11 
– عي  عودة - تمارة محل تجاري

البام  الجمع  محضر  على  بناءا 

11  فبراير  االستثنائي املنبقد بتاريخ 

 HYDRO شركة  شركاء  قرر   2922

مسؤولية  ذات  شركة   MEK SARL

محدودة ما يلي :

1 - تفويت الحصص :

حصة اجتماعية   11(99 تفويت 

إلى  ارشيد  البلمي  السيد  من طرف 

السيد ادريس الدحموني.

حصة اجتماعية   11299 تفويت 

من طرف السيد مسبودي مصطفي 

إلى السيد ادريس الدحموني.

جديد  مسير  شريك  تبيي    -  2

لشركة :

البام  الجمع  محضر  على  بناء 

الحصص  بتفويت  االستثنائي 

السيد  تبيي   تم  أعاله،  املذكورة 

مسير  كشريك  الدحموني  ادريس 

جديد للشركة.

البلمي  السادة  يصعح  وبه 

مسبودي مصطفي وادريس  ارشيد، 

الدحموني شركاء مسيرو  للشركة.

ع - التوقيع االجتماعي :

البام  الجمع  محضر  على  بناء 

الحصص  بتفويت  االستثنائي 

فإ  لجميع الشركاء  املذكورة أعاله، 

املسيرين حق التوقيع على كل الوثائق 

البقود والبمليات  االدارية باستثناء 

املشترك  التوقيع  ضرورة  العنكية 

وادريس  ارشيد  البلمي  للسيدا  

الدحموني.

4 - تغيير املقر االجتماعي :

تغيير املقر االجتماعي من البنوا  :

 بالطابق األر�سي– عمارة فتح رقم 

11 – عي  عودة - تمارة محل تجاري

إلى البنوا  التالي : 

الطابق رقم ع يقع ب 1525 شارع 

 - طارق ابن زياد حي املغرب البربي، 

تمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 ،74(1 رقم  تحت   18/92/2922

)للسجل التجاري رقم 4951ع1).
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CAPIL’HAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة  

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

تم   2922 فبراير   2 بتاريخ  بتمارة 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

.CAPIL’HAIR : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تسريحة   : االجتماعي  املوضوع 
شبر مختلطة )رجال، نساء، أطفال).

واستيراد  وبيع  شراء   : التجارة 

الجملة شعه  أو  بالجملة   وتصدير 

املنتجات  لجميع  التجزئة  أو 

والخدمات واملواد وامللحقات املتبلقة 

بنشاط الشركة بما في ذلك املكياج 

األظافر  وتجميل  الجمال  وعلم 

الحمامات،  اللحية،  وحالقة وتقليم 

التجميل،  مستحضرات  التدليك، 

واملنتجات  الطعيبية  املنتجات 

واملنتجات  الخدمات  املحلية، 

البناصر  الطعيي )،  )املساعدين 

التدريب  الحياة،  نمط  الزخرفية، 

واملالبس،  املكياج  التجميل،  على 

السلع  الرياضة،  املجوهرات، 

الجلدية، مفاهيم املصمم واألدوات، 

منتجات  وجميع  امللحقات  الرفاهية 

بها،  املرتعطة  والخدمات  الرفاهية 

بغض النظر عن شكل التزويد.

وتوزيع  وتسويق  تصنيع 

واملنتجات  التجميل  مستحضرات 

املحلية والطعيبية.

املنتجات  مبرض لغرض تسويق 

ومفاهيم  الزخرفية،  والبناصر 

ومنصات  املصممي ،  وأدوات 

املبارض  أنشطة  وجميع  البرض، 

الفنية األخرى.
واملنزل  املتجر  في  واملبرض  العيع 

املذكورة  للمنتجات  االنترنت  وعبر 

أعاله.

منتجات  بشأ   واملشورة  الخبرة 

التجميل  ومستحضرات  الرفاهية 

واملنتجات  املحلية  واملنتجات 

الطعيبية وكذلك الرياضة والتغذية 

وجميع الخدمات املرتعطة بها.

واملالبس،  املنسوجات،  بيع 

واملالبس  واملجوهرات،  والبطور، 

التنكرية، واألوشحة، واإلكسسوارات 

باملصنوعات  يتبلق  آخر  �سيء  وأي 

الجلدية.

الصالونات  أو  املحالت  تخطيط 

املتبلقة بنشاط صالو  الحالقة.

وتحرير أشرطة  وإنشاء  التدريب، 

جميع  والدرو9.  التبليمية  الفيديو 

خدمات تصفيف الشبر االجتماعية  

التي يتم االستبانة بمصادر خارجية 

واملؤسسات  الطعية  العيئة  في  لها 

الطعية واالجتماعية و/أو املؤسسات 

االجتماعية.

املبامالت  جميع  أعم،  وبصورة 

واملالية  والصناعية  التجارية 

املرتعطة بشكل  واملنقولة والبقارية، 

معاشر أو غير معاشر باألشياء املذكورة 

أعاله، أو التي يحتمل أ  تبزز اإلنجاز 

والتنمية.

يوم  من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

املقر : الطابق األر�سي معنى طلبة  

VI-41، شارع محمد الخامس - طريق 

الرياض - طلبة 6 تمارة.

الرأسمال : 19.999 درهم مقسمة 

درهم   199 حصة من فئة   199 إلى 

للحصة الواحدة.

شيماء  السيدة   : الحصص 

اكريال  199 حصة.

اكريال   السيدة شيماء   : التسيير 

محدودة  غير  ملدة  للشركة  كمسيرة 

بشريك وحيد.

السجل التجاري رقم : ع554ع1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة.

تم اإليداع القانوني للشركة   -  II

باملحكمة بتمارة.
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H2CONCEPT
SARL AU

السجل التجاري : 1ع1589
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   2922 يناير   14 تاريخ  في 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  
وذات  واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية :
 H2CONCEPT SARL  : التسمية 

.AU
املقر االجتماعي : رقم البمارة 9ع 
الشقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

حسا  الرباط.
الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

199.999 درهم.
الغرض : تطوير، تحليل وتصميم 

البرمجيات املبلوماتية.
االستشارات في التسيير.

التدريب في مجال املبلومات.
تسيير املشاريع.

الحني   ععد  السيد   : املسير 
البعا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضعط 
تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم : 95ع122.
123 P

AGRI COMPTA
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط   2921 أبريل   15 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة تحمل الخصائص التالية :

.»AGRI COMPTA« : التسمية
الهدف : االستغالل الفالحي.

شقة   1 رقم   : التجاري  البنوا  
 1 حي الفردو9 مسيرة   1 الطابق   1

تمارة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 199.999 درهم مقسمة إلى 1999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد  تبيي   تم   : التسيير 
ععد البالي الوطا�سي والسيد ابراهيم 
ملدة  للشركة  كمسيرين  تعبندوست 

غير محدودة.
)) سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

2877ع1 بتاريخ )2 أبريل 2921.
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 PHARMACIE ANNASSIM

SIHA
SARL AU

 »صيدلية نسيم الصحة« 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد 

 16 بتاريخ  عرفي  بمقت�سى عقد  

فبراير 2922 ، تم تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد خصائصها كالتالي :

 PHARMACIE«  : التسمية   -  1

»صيدلية   »ANNASSIM SIHA

نسيم الصحة«.

- الشكل القانوني : شركة ذات   2

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

ع - الهدف : صيدلية.
4 - املقر االجتماعي : رقم 27 تجزئة 

النسيم عي  البودة.
 199.999  : رأسمال الشركة   -  5

درهم مقسمة إلى 1999 حصة قيمة 

تم  درهم   (199( مائة  واحدة  كل 

تحريرها بالكامل وموزعة   كما يلي :

 1999 حراك  ضحى  السيدة   -

حصة.

6 - املدة : )) سنة.

السيدة  تبيي   تم   : التسيير   -  7

ضحى حراك الحاملة لعطاقة الوطنية 
مسيرة للشركة ملدة   AA56184 رقم 

غير محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   -

التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة 

رقم  تحت   22/92/2922 بتاريخ 

.7525
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LAMISHOP
SARL AU
الميشوب

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد 

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2922 17 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتالي :
 »LAMISHOP«  : التسمية   -  1

»الميشوب«.
- الشكل القانوني : شركة ذات   2
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
ع - الهدف : النجارة.

4 - املقر االجتماعي : تجزئة النصر 
املستقعل شارع طارق ابن زياد عمارة 

باء تمارة.
 199.999  : رأسمال الشركة   -  5
درهم مقسمة إلى 1999 حصة قيمة 
تم  درهم   (199( مائة  واحدة  كل 

تحريرها بالكامل وموزعة   كما يلي:
 1999 توفيق  أحمد  السيد   -

حصة.
6 - املدة : )) سنة.

السيد  تبيي   تم   : التسيير   -  7
أحمد توفيق الحامل لعطاقة الوطنية 
رقم AD156518  مسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   -
التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة 
رقم  تحت   2922 فبراير   22 بتاريخ 

 .7526
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SAAI CAPITAL
SARL AU

رأسمالها 1.999.999 درهم
مقرها االجتماعي : 15، شارع 

األبطال شقة رقم 4 أكدال الرباط
سجل تجاري رقم : ع6ع152
تفويت حصص اجتماعية

استقالة وتبيي  مسير جديد
لشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
بتاريخ   SAAI CAPITAL SARL AU 

24 يناير 2922 القرارات التالية :

تفويت 19.999 حصة بي  العائع 
واملفوت  اسماهري،  الطاهر  السيد 

إليه السيد يوسف أحيزو .
جميع  بأ   االجتماع  في  اإلقرار 
الشريك  يد  في  ستصعح  األسهم 

الوحيد السيد يوسف أحيزو .
استقالة السيد الطاهر اسماهري 

من مهامه كمسير.
تبيي  مسير جديد السيد يوسف 
التبريف  لعطاقة  الحامل  أحيزو  
غير  ملدة   A711(6( رقم  الوطنية 

محدودة.
تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم ع1ع122 

بتاريخ 17 فبراير 2922.
مقتطف من أجل اإلشهار
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 ADVISORY GLOBAL
NETWORK

SARL AU
رأسمالها 19.999 درهم

مقرها االجتماعي : محج الرياض 
عمارة رقم 1، الطابق األول، شقة 

رقم 1 حي الرياض، الرباط
سجل تجاري رقم : 111ع12
تفويت حصص اجتماعية

لشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
 ADVISORY GLOBAL NETWORK
 2921 26 ديسمبر  بتاريخ   SARL AU

القرارات التالية :
تفويت 199 حصة اجتماعية بي  
العائبة السيدة سميرة امام، واملفوت 

.YAQIN CAPITAL إليه شركة
امام  سميرة  السيدة  تأكيد 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة  
كمسيرة  منصبها  في   A5)ع78ع رقم 

للشركة ملدة غير محدودة.
تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 7)1222 

بتاريخ 17 فبراير 2922.
مقتطف من أجل اإلشهار
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STE SOMA DEF
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة : 199.999 درهم
املقر االجتماعي : 274 زنقة العهجة، 

قطاع النهضة، البيايدة، سال
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال، 
تم إعداد   ،2922 بتاريخ فاتح فبراير 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
.STE SOMA DEF : التسمية

تاجر   : االجتماعي  الهدف 
االستيراد  مكاتب،  مستلزمات 

والتصدير )تاجر او وسيط).
زنقة   274  : االجتماعي  املقر 
البيايدة،  النهضة،  قطاع  العهجة، 

سال.
املدة : مدة الشركة )) سنة.

رأسمال الشركة : 199.999 درهم 
حصة اجتماعية   1999 مقسمة إلى 

بقيمة 199 درهم لكل منها.
كمديرين  تبيي   تم   : التسيير 

قانونيي  لفترة غير محددة :
مغربي  محمد،  عراب  السيد 
الوطنية  العطاقة  رقم  الجنسية، 
زنقة   274 القاطن ب   ،AE1494(8
البيايدة،  النهضة،  قطاع  العهجة، 

سال.
مغربي  محمد،  بوععيد  السيد 
الوطنية  العطاقة  رقم  الجنسية، 
اوالد  دوار  ب  القاطن   ،AE(8452

البيا�سي الشرقية عامر، سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2922، تحت رقم ع542ع.
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 MAITRE ASMAA  ASBAGHI

NOTAIRE

Témara le 07/12/2015

 C.C.G.T MA 
 SARL 

.C.C.G.T MA  SARL  : التسمية
القيام   : االجتماعي  الهدف 
وخارج  داخل  التالية  بالبمليات 

املغرب.

األنابيب  وتسويق  تصنيع 

ومياه  الصحي  للصرف  الخرسانية 

الشرب والري.

شركة النقل ومد األنابيب.

الخاصة  تصنيع وتسويق األجزاء 

الالزمة ملد األنابيب وربطها.

في  أشكاله  بجميع  االستغالل 

صاالت  قعل  من  أو  الطلق  الهواء 

كمالك  األرض  تحت  البرض 

مقالع  لجميع  امتياز  أو صاحب 

الحجر الرملي  أو غيره،  الحجر للعناء 

والجرانيت والجص والجص والرخام 

والرمل والح�سى ، وبشكل عام املواد 

املناجم  في  مصنفة  غير  املبدنية. 

أو التبدين.

الصناعة بجميع أشكالها لجميع 

املحاجر  فئة  في  تدخل  التي  املواد 

املنتجات  جميع  أو  العناء  أو مواد 

األخرى التي تهم املعنى.

مقاول  أو  كمقاول   ، الشركة   

البامة  األعمال  لجميع  العاطن  من 

املذكور  بالكائن  املتبلقة  أو الخاصة 

ذي  أو  مشابه  آخر  �سيء  وأي  أعاله 

صلة.

العيع  طريق  عن  االستحواذ 

هاتي   بي   الجمع  أو  املساهمة  أو 

واالستغالل  التطوير  البمليتي ، 

املعاشر أو غير املعاشر لجميع الشركات 

لألعمال املرتعطة بها من أي نوع.

أشكاله،  بجميع  االستحواذ 

والتركيب،  والعناء،  واملساهمة، 

التأجير  أو  واالستالم  واالمتياز، 

مع أو بدو   عند اإليجار أو اإليجار، 

الوعد بالعيع وكذلك تطوير وتحويل 

واستغالل معاشر أو غير معاشر جميع 

املعنية  واملعاني  واألرا�سي  املحاجر 

الصناعي  لالستخدام  املعنية  وغير 

والتجاري ومنازل البمال إلى أخره.

أو أخذ أو تأجير أي مبدات  شراء 

نوع  أي  من  وأشياء  وآالت  وأدوات 

والصناعات  للشركات  ضرورية 

والحرف التي يمكن ممارستها.
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غير  أو  املعاشرة  املشاركة 

املعاشرة للشركة في جميع البمليات 

الصناعية أو التجارية التي قد تكو  

مرتعطة بأحد األشياء املذكورة أعاله 

جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 

االندماج  أو  االكتتاب  أو  للمساهمة 

أو خالف ذلك ألي شركة مماثلة على 

اإلطالق.

املبامالت  جميع  عامة  وبصفة 

األوراق  أو  الصناعية  أو  التجارية 

تكو   قد  التي  البقارات  أو  املالية 

مرتعطة بشكل معاشر أو غير معاشر 

املذكورة أعاله أو بأي �سيء  باألشياء 

آخر مشابه أو مرتعط.

الرباط  في  االجتماعي  املقر 

السوي�سي 41 شارع آيت باها.

دت مدة الشركة بتسع  : ُحِدّ املدة 

وتسبي  )))) سنة.

تم تحديد رأ9 املال   : رأ9 املال 

إلى  مقسمة  درهم   199.999 بمعلغ 

1999 سهم بمائة 199 درهم مدفوعة 

 1999 إلى   1 من  مرقمة  بالكامل، 

 FINANCIERE« واملنسوبة إلى شركة

 DE PARTICIPATION TP« SARL

.900 PARTS

السيد يوسف التازي 199 سهم.

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

غير  وملدة  التازي  يوسف  السيد  

محددة.

السنة  تعدأ   : االجتماعية  السنة 

االجتماعية في األول من يناير وتنتهي 

في الحادي والثالثي  من ديسمبر.

 FINANCIERE« املساهمة : شركة

 DE PARTICIPATION TP«

9.999.99) درهم.

السيد يوسف التازي 10،000.00 

درهم.          

مجموع بدرهم  199.999.

السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

ديسمبر   7 بتاريخ  للرباط  التجاري 

2915 تحت رقم ع)1141.

130 P

 SUPRINITY NORTH AFRICA
إشبار تأسيس شركة ذات 

مسؤوليات محدودة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم   ،29/91/2922 في  الدار العيضاء 
للشركة  األسا�سي  النظام  تأسيس 
ذات املسؤولية املحدودة مع مساهم 

وحيد، وخصائصها كما يلي :
 SUPRINITY NORTH«  : االسم  

.»AFRICA
ذات  شركة  للشركة :  نموذج 

مسؤوليات محدودة.
من  الرئي�سي  الغرض  الغرض :   

الشركة في كل من املغرب والخارج:
الشركة البامة لألعمال البامة   -
وأعمال  املعاني  لتشييد  الخاصة  أو 
جميع املهن وأعمال الهندسة املدنية 
الهياكل  وأعمال  الطرق  وأعمال 
والشعكات والطرق والهياكل املبدنية 
هندسية  أعمال  أي  عام  بشكل  أو 

مدنية.
تفويض إدارة املشروع وإدارة   -  
املشروع وتنسيق جميع أنواع العناء 
أو أعمال الهندسة املدنية الدراسات 

الفنية والدراسات البامة.
املواقع  جميع  من  الشركة   -
وجميع أعمال التقسيم وخاصة تلك 
املتبلقة بالطرق والشعكات املختلفة 
وأي  اإلنشائية  األعمال  وكذلك 

أعمال بناء.
- االستحواذ على جميع املمتلكات 
املنقولة  وغير  املنقولة  والحقوق 
وتشغيلها وإدارتها وربما إعادة بيبها.

شراء وتأجير جميع املعاني وجميع 
املبامالت البقارية بشكل عام

 االستيراد والتصدير والشراء والعيع
بجميع  والدولية  الوطنية  والتجارة 

هذه األشكال
وأي عملية تطوير عقاري مرتعطة 
بإحدى  معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل 
لتبزيز  أعاله  إليها  املشار  البمليات 

وتطوير نشاط الشركة
 االستحواذ على حصص ومساهمات
يرتعط  التي  الشركات  جميع  في 

نشاطها باملبامالت البقارية.

وعموما، جميع املبامالت املنقولة 
وغير املنقولة أو املالية املتبلقة بشكل 
كلي  بشكل  معاشر،  غير  أو  معاشر 
املحددة  األغراض  من  بأي  أو جزئي 
املماثلة األغراض  لجميع  أو   أعاله 

أو ذات الصلة.
املدة : )) سنة من تاريخ تسجيلها 
في السجل التجاري، باستثناء حاالت 
املنصوص  املعكر  الحل  أو  التمديد 

عليه في القانو  الساري.
شارع   ،46  : الرئي�سي  املكتب 
 6 رقم  شقة   2 الطابق  الزرقطوني 

الدار العيضاء.
رأ9 املال : 

تم تحديد رأ9 املال بمعلغ مائة 
وهي  درهم)   100،000( درهم  ألف 
مقسمة إلى ألف سهم شركة )1999) 
لكل سهم،  درهم)   199( مائة درهم 
قعل  من  ومدفوع  بالكامل  مكتتب 
بما  منهم،  لكل  ومخصص  الشركاء 
يتناسب مع مساهمات كل منهم، على 

النحو التالي:
شركة RABAT CITY 686 سهم.
السيد زكريا املرابط 299 سهم.

الوريا�سي فاطمة   السيدة 
 59 سهم.

السيدة نفيسة الهواري 59 سهم.
السيدة لعنى لبوفرة 14 سهم.
أي ما مجموعه 1،000 سهم.

تمثل جميبها مساهمات كل من 
الشركاء.

إدارة الشركة :
ستدار الشركة من طرف السيد 
زكريا املرابط و السيد طارق الهواري 

ملدة غير محدودة.
تعدأ في فاتح يناير   : السنة املالية 

وتنتهي في 1ع ديسمبر من كل عام.
الشركة  ستسير   : االمضاء 
باالمضاء بالتوقيع املشترك لكل من:

السيد  و  املرابط  زكريا  السيد 
الهواري طارق.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
في  العيضاء  للدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم السجل   2922 فبراير   19

التجاري 1875ع5.
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D&D CAR
تفويت حصص

.D&D CAR : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر الرئي�سي : رقم 422 تجزئة 25 

مار9 بلوك X البيو .
الجمع  ملداوالت  طعقا   : املوضوع 
 2922 يناير   26 بتاريخ  عادي  الغير 

قرر املشاركو  ما يلي :
طرف  من  حصة   299 تفويت 
السيد  إلى  داودي  امعارك  السيد 

املحجوب دماني.
دماني  املحجوب  السيد  تبيي  

كمسير للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو  
رقم  تحت   2922 فبراير   22 بتاريخ 

.48(/2922
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MYDOUCHE TRANS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 199.999 درهم

رقم التقييد في السجل التجاري 
16961 الجديدة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
فبراير 29222 مسجل بتاريخ 2 فبراير 
األسا�سي  القانو   إعداد  تم   2922
لشركة محدودة املسؤولية باملميزات 

التالية :
محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.
 MYDOUCHE  : تسمية الشركة 

.TRANS SARL
غرض الشركة : نقل املستخدمي  

والعضائع.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
األر�سي  الطابق  ب   1( رقم  النصر 

الجديدة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة.
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 199.999  : معلغ رأسمال الشركة 
درهم مقسم كالتالي :

اسليغوة محمد 599 حصة بقيمة 
199 درهم للحصة.

بقيمة  حصة   599 كنعور محمد 
199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بطاقة  محمد  اسليغوة  السيد 
 C27867( رقم  الوطنية  التبريف 
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 
 21 RUE فرنسا   : محدودة وعنوانه 

.GUYNEMER 02200 SOISSONS
بطاقة  محمد  كنعور  السيد 
 W157998 رقم  الوطنية  التبريف 
اناطول  زنقة   7 إقامة وجدا  شقة 

فرانس الجديدة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

17 فبراير 2922 تحت رقم 27519.
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شركة اوسيليك
)ش.م.م)

اغالق الفرع
وعشرو   وواحد  الفي   سنة 
شركة  شريك  قرر  ديسمبر   14 يوم 
 599.999 الرأسمال  ذات  اوسيليك 
: رقم  بإغالق فرع لها بالبنوا  التالي 
HE2 56 تجزئة ياسمينة 1 ايت ملول.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
إلنزكا  بتاريخ 17 فبراير 2922 تحت 

رقم 1عع.
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 AIT MOUMAD شركــة
 FRERES

السـجــل الـتـجــاري رقـــم : 7ع254 - 
انـــزكـــــا 

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2922 يناير   25
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :

 AIT MOUMAD  : التسمية 

.FRERES

الهدف اإلجتماعي : تهدف الشركة 

سواء في السوق املحلي أو في التصدير 

والتجارة الدولية إلى تحقيق األهداف 

التالية :

إصالح،  تصنيع،  والعيع،  الشراء 

شحنة،  تمثيل،  دراسة،  إنتاج، 

عمولة والسمسرة في جميع املنتجات 

واملبدات الصناعية أو الزراعية وعلى 

وجه الخصوص :

والفواكه  والخضروات  العذور 

ونعاتات الزينة ؛

الصناعية  الكيماوية  املنتجات 

والزراعية ؛

 األسمدة واملواد البضوية والبناصر

النزرة ومنشطات أو منظمات النمو ؛

املكافحة   ، العيولوجية  املنتجات 

املتكاملة لآلفات، املواد املساعدة ؛

الهيدروليكية  الطاقة  مصادر 

الشمسية والطاقة  الرياح   وطاقة 

 أو الطاقات املتجددة األخرى ؛

 تنمية املساحات الخضراء الغابوية

والزراعية والزخرفية ؛

التطهير ومكافحة جميع الحشرات 

والقوارض في جميع املناطق : األماكن 

الغذائية  واملواد  واملعاني  واألرضيات 

واملواد قد تتطلب إزالة التلوث ؛

 جميع مبدات الري وجميع األعمال

 املائية والزراعية وعلى وجه الخصوص :

واآلبار،  والحفر  املدنية  الهندسة 
الري ومبدات  تجهيزات   األحواض، 

وقنوات وأنابيب الري،  على األرض، 

تطوير  والصرف،  الصحي  والصرف 

 األرا�سي، املسارات الزراعية والريفية،

الضخ  امليكانيكية،  املائية  املبدات 

واإلستحواذ بكافة صوره واملساهمة 

والتحويل واالستغالل أو التمثيل ؛

 املشاركة بطريقة معاشرة او غير

معاشرة في جميع عمليات أو أعمال 

تجارية قد تكو  ذات نفس الهدف 

شركات  إنشاء  من خالل  اإلجتماعي 

تكوينها في  املشاركة  أو  جديدة 

الشركات  رأسمال  في  زيادة  أو 
كل وبيع  واملساهمات،   القائمة 
عن  حتى  أو  األصول،  من  جزء  أو   
أو  اإلندماج  أو  اإلستيباب  طريق 
أو  املالية  األوراق  شراء  أو  الرعاية 

الحقوق اإلجتماعية أو غير ذلك.
القيام بجميع البمليات  وعموما، 
التجارية، املالية، الصناعية، املنقولة 
والبقارية املتبلقة بالهدف اإلجتماعي 
بصفة معاشرة أو بصفة غير معاشرة 
أو التابع لها والتي يمكن أ  تساهم في 

نشاط الشركة وفي تنميتها.
حي  انزكا ،   : اإلجتماعي  املقر 
الجماعة الحضرية  H)6ع  الحرفيي  

أليت ملول.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 
تسجيلها في السجل التجاري ما عدا 

الحل املسعق او التمديد.
يتكو  من   : الراسمال االجتماعي 

199.999 درهم.
التسيير : تم تبيي  كل من السيد 
ععدالبزيز  سويد  سالم  البتيبي 
مسيرين  هشام،  الساجي  والسيد 
غير  ملدة  للشركة،  تأسيسيي  

محدودة.
الشركة  تسيير  سيتم  وبالتالي 
باإلمضاء الوحيد والغير املقتر  ألحد 

املسيرين دو  اآلخر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة التجارية بأكادير، 
تحت عدد   ،2922 فبراير   14 بتاريخ 

.2(1
للخــــالصة والعيـــــا 
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FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISN NEW
B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 95.28.81.(6.49
FAX : 05.28.81.96.41

STE FADE AL WIAM PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
MODIFICATION

بمقت�سى عقد عرفي للجمع البام 
الغير البادي للمساهمي  في الشركة 
بتاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

16 فبراير 2922 قرر ما يلي :

تفويت الحصص :

السيد  حصص  من  حصة   199

لفائدة السيد الحسن  عمر الظفظ 

وردي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   199.999 معلغ 

1999 حصة بثمن 199 درهم للواحد 

موزع كالتالي :

السيد الحسن وردي 459 حصة.

السيد عمر الظفظ 559 حصة.

املجموع 1999 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 

فبراير   16 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922، تحت عدد 27ع.
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EFIBEBC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES 

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA    AL   JADIDA

 LA PERLE POUR   شركة

 LES TRAVAUX DE
RESTAURATION ET DE

 CONSTRUCTION
رأسمال: 199.999.99 درهم

املـــقـر االجتماعي: تجزئة 2)1 

الفردو9 شقة رقم 92 تازة   

- تـــــــا زة-

تأسيس
خـاص  تـوقيع  ذي  عقـد  بموجـب 

وضع  تـم  أبريل2921   29 بتـاريخ 

ذات  لشـركة  األسا�سي  القـانو  

املميـزات التـالية:

 LA PERLE POUR LES  :التسمـية

 TRAVAUX DE RESTAURATION

.ET DE CONSTRUCTION

الهـدف:

 أشغال مختلفة.

 – أشغال العناء.

 – استراد وتصدير.

 1(2 تجزئة  االجتماعي:  املـــقـر 

الفردو9 شقة رقم 92 تازة.   
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   املـدة: )) سـنة انطالقـا من تـاريخ 
تـأسيسهـا النهـائي.

199999.99درهم   : رأسمـالـها 
1999 حصة كل واحدة  مقسـمة إلى 
بأكملها  محـررة  دراهـم   199 بقيمـة 
ععد  اسويط  السيد  لفائدة  نقـدا 

الحق 1999حصة .
اإلدارة : عيـن السيد اسويط ععد 

الحق مسيـرا  للشـركة . 
: من فـاتح ينـاير الى  السنـة املـاليـة 

1ع ديسمبر.
األرباح : تخصم من األرباح خمسة 
في املئة لتكـويـن االحتياطي القـانـونـي 
العـاقـي أو يخصـص لتكـويـن  و يـوزع  

احتيـاطـي إضـافـي .
بكتـابة  القـانونـي  اإليداع  تـم 
بتـازة  االبتـدائية  باملحكمـة  الضعط 
وبتـاريخ  18ع  رقـم  إيداع   تحـت  

15 يونيو2921 .
بمثابة مقتطـف وبيـا  
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 DOZZA شركة
  SARL AU

عقد  يناير2922   19 تم بتاريخ   
اجتماع عام استثنائي حدد بموجعه 

النقاط اآلتية:
قهير  حسناء  السيدة  -1تبيي  
رقم   الوطنية  للعطاقة  الحاملة 
)I26487الساكنة بالبزوزية القطبة 
ثانية  كمسيرة  مراكش   1(66 رقم 

للشركة ملدة غير محدودة.
قهير على  وافقت السيدة حسناء 

مهامها الجديدة. 
وبالتالي ستسير الشركة من طرف 
 BENJAMIN FRANCOIS السيد 
 ALEXANDRE ROUZIERES

والسيدة حسناء قهير.
ستلزم  الشركة:  امضاء  -2تغيير 
 BENJAMIN  الشركة بإمضاء السيد
 FRANCOIS ALEXANDRE
حسناء  السيدة  أو   ROUZIERES

قهير. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بمراكش    التجارية 
 17 فبراير2922 تحت عدد 929عع1.
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ديوا  األستاذ سمير بوفو9

موثق
ملتقى شارع الحسن الثاني وزنقة طرابلس، رقم 

1 و2، الطابق األول، أكادير

الهاتف: 9528.84.74.16 – 9528.84.74.17

الفاكس: 9528.84.74.18

ديجينيت كومبيوتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمسير وحيد
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
طرف األستاذ بوفو9، موثق بأكادير 
السيد  فوت   ،2922 يناير   28 يوم 
والعالغة  حصصه  جميع  هنكة  بدر 
للحصة  درهم  بمائة  حصة   1999
املحددة  املسؤولية  الشركة ذات  في 
»ديجينيت  املسماة  وحيد  بمسير 
 199.999,99 رأسمالها  كومعيوتر«، 
مهدي  زنقة  أكادير،  مقرها  درهم 
تالبرجت،  مكرر،   4 رقم  بن تومرت، 
وجميع ديو  السيد بدر هنكة ضد 
الحصص  لتلك  واملصاحعة  الشركة 

للسيد ماركو فيليبيني.
بتاريخ  البقد  نفس  بمقت�سى 
استقال السيد بدر   2922 يناير   28
للشركة. كمسير  منصعه  من  هنكة 
بمقت�سى عقد توثيقي حرر من طرف 
يوم  بأكادير  موثق  بوفو9،  األستاذ 
البام  الجمع  قرر   ،2922 يناير   28
الغير البادي للشركة ذات املسؤولية 
»ديجينيت  املسماة  املحدودة 
 199.999,99 رأسمالها  كومعيوتر«، 
مهدي  زنقة  أكادير،  مقرها  درهم 
تالبرجت،  مكرر،   4 رقم  بن تومرت، 
قعول بيع الحصص من طرف السيد 
وجميع  حصة   1999 ل  هنكة  بدر 
الحصص،  لتلك  املصاحعة  الديو  
البعادي  حنا   السيدة  تبيي  
محدودة،  غير  ملدة  وحيدة  كمسيرة 
املوافقة على توسيع غرض الشركة 
للشركة.                                                                                        األسا�سي  القانو   وتبديل 
املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير يوم 15 فبراير2922 
تحت رقم 198562.                                                              

ملخص قصد النشر من طرف

األستاذ بوفو9
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STE. ALTERNA ENERGIE

ش.د.م.م

رقم 84 تجزئة السبادة 2 مركز أوالد 

ععدو  خريعكة

إعال  عن تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 27 يناير 2922 بخريعكة تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص  ذات  الواحد  املساهم 

التالية :

. ALTERNA ENERGIE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة .

84 تجزئة  : رقم  املقر اإلجتماعي 

ععدو   أوالد  مركز   2 السبادة 

خريعكة.

الرأ9 مال : 599.999.99 درهم 

موزع على 5999 حصة قيمة الحصة 

199.99 درهم.

توزيع رأ9 املال : 

 2599 البميري  حمزة  السيد 

حصة.

 2599 بولبمام  حميد  السيد 

حصة.

الهدف اإلجتماعي :

أشغال الكهرباء.

أشغال مختلفة.

التجارة.

: السيد حمزة  البميري  التسيير 

ملدة غير محدودة.

السنة املالية : تبتدأ في فاتح يناير 

وتنتهي في 1ع ديسمبر باستثناء السنة 

في  التسجيل  ببد  تعدأ  التي  األولى 

السجل التجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

اإلبتدائية بخريعكة تحت رقم ع)74 

بتاريخ 22 فبراير 2922.
موجز وبيا 
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  SOCIETE MALOUIA
DRILING
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
وضع  تم  بميسور،   2922 فبراير   2

القانو  االسا�سي للشركة .
  SOCIETE MALOUIA  : التسمية 

.DRILING SARL AU
املحدودة  املسؤوية  ذات  شركة 

بشريك وحيد خصائصها كالتالي :
الجديدة  زنقة   : اإلجتماعي  املقر 

مركز ميسور.
 : اإلجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسمة  درهم   199.999.99
درهم   199 فئة  من  حصة   1999

وموزعة على الشكل التالي :
االدري�سي  البربي  موالي  السيد 

1999 حصة.
الهدف اإلجتماعي : 

حفر اآلبار بمحرك ميكانيكي.
مدة الشركة : )) سنة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 21 اإلبتدائية لعوملا  بميسور بتاريخ 

فبراير 2922 تحت عدد 2922/27.
أسندت مهمة التسيير   : التسيير 
للسيد موالي البربي االدري�سي وذلك 

ملدة غير محدودة.
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FB HOLDING
 SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
A ASSOCIE UNIQUE

 CAPITAL SOCIAL : 10.000
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 46 BOULEVARD
 ZERKTOUNI 3 EME ETAGE APT

N°6
تأسيس الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2922 في الدارالعيضاء،تم  15 فبراير 
مبسطة  أسهم  ذات  شركة  إنشاء 
مع مساهم وحيد تتميز بالخصائص 

التالية :
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 FB HOLDING  : الشركة  اسم 

.S.A.S A ASSOCIE UNIQUE
رأ9 املال : يحدد رأ9 مال الشركة 

على  مقسما  درهم،   19.999 بمعلغ 

199 سهم بقيمة 199 درهم للسهم، 

ومحررة ومستوردة بالكامل للشريك 

الوحيد السيد فريد بنيس.

شارع   46  : اإلجتماعي  املقر 

الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم 

6 الدارالعيضاء.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة.

املوضوع :

بيع  أو  االستحواذ  أو  اإلكتتاب 

الوحداث  أو  السندات  أو  األسهم 

 التي أنشأتها أو ستنشئها أي شركات

شكلها  كا   أيا   مؤسسات،  أو   

وغرضها.

غير  أو  معاشر  بشكل  املشاركة 

معاشر في جميع البمليات التي تقوم 

بها هذه الشركات أو املؤسسات.

جميع  وتصفية  وإدارة  إدارة 

الشركات.

 (( الشركة  مدة  تحدد   : املدة 

السجل  في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

التجاري.
رئيس الشركة : يبي  السيد فريد 

بنيس رئيسا للشركة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

فبراير   18 في  للدارالعيضاء  التجاري 

2922 تحت رقم 185عع5.
اإلعالم والنشر

142 P

VULTURE SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 199.999.99 درهم

مقرها اإلجتماعي : 26 شارع مر9 

السلطا  الطابق 1 الشقة ع 

العيضاء

9.ت : 79591ع

بمقت�سى قرار الجمع البام الغير 

2921 لقد  9ع نوفمبر  البادي بتاريخ 

تقرر ما يلي :

الفسخ  على  املصادقة  تمت 

من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تاريخه.

 DRISS BERRADA تبيي  السيد 

GOUZI مصفي للشركة.

شارع   26 التصفية  مقر  تحديد 

ع  الشقة   1 مر9 السلطا  الطابق 

العيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع  يوم  بالعيضاء  التجارية 

2922 تحت رقم 47ع811.
بيا  مختصر

143 P

عالمكو
ش.ذ.م.م بشريك منفرد

في طور التصفية

إغالق تصفية شركة
بواسطة عقد عرفي منبقد بتاريخ 

املصفي  قرر   ،2921 نوفمبر  ع1 

للشركة  الصليح  عالل  السيد 

بشريك  ش.ذ.م.م  عالمكو  املسماة 

درهم،   19.999.99 منفرد،رأسمالها 
زنقة  بالدارالعيضاء  تصفيتها  مقر 
الخطاب  بنو  عمر  حي   19 رقم   4

تحت  التجاري  السجل  في  ومسجلة 
رقم 7ع1592.

بشكل  الشركة  تصفية  إغالق 

قاطع ونهائي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  نفد 

فبراير   14 في  التجارية بالدارالعيضاء 

2922، تحت رقم ع812.51.
املصفي

144 P

AMAGOUR GAZ
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 مع شريك وحيد

الرأسمال اإلجتماعي : 19.999.99 

درهم

املقر اإلجتماعي : بلدية آيت بويحيى 

حجامة آيت مو�سى كم 6 

سيدي ععد الرزاق تيفلت

استقالة املسير السابق 
تبيي  مسير جديد

بموجب الجمع البام الغير البادي 
شركاء  فإ    ،2922 يناير  ع1  في 
 AMAGOUR GAZ الشركة املسماة 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
برأسمال  واحد  شريك  مع  محدودة 
19.999.99 درهم، مقرها اإلجتماعي 
آيت  حجامة  بويحيى  آيت  بلدية  في 
الرزاق  ععد  سيدي   6 كم  مو�سى 

تيفلت، قرروا ما يلي :
استقالة اآلنسة يسرا أماكور من 

مهامها كمسيرة للشركة.
تبيي  السيد أحمد أماكور كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط 
 2922 يناير   28 بتاريخ  بالخميسات 

تحت عدد ع4.
ملخص قصد النشر

145 P

FATHI PROMO
S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 199.999 درهم

مقرها اإلجتماعي : 56، زنقة ابراهيم 
الروداني عمارة 56 شقة رقم 2 

املحيط الرباط
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   ،2922 فبراير   19 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
مسؤولية محدودة وذات الخصائص 

التاية :
 FATHI PROMO  : التسمية 

.S.A.R.L A.U
الهدف : هدف الشركة هو :
تشييد املعاني والتقسيمات.

والشقق  املعاني  وشراء  بيع 
وأو  املكشوفة  واألرا�سي  والفيالت 

املعنية.
العناء،   : املتنوعة  العناء  أعمال 
الصرف  التخطيط،  التطوير، 
األعمال  املحاجر،  للطرق،  الصحي 

الفنية.

التجارة الوطنية والدولية.

بيع الخشب.
زنقة   ،56  : اإلجتماعي  املقر 

ابراهيم الروداني عمارة 56 شقة رقم 

2 املحيط الرباط.

يوم  من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس.
رأ9 املال : 199.999 درهم موزع 

كل حصة  قيمة  حصة   1.999 على 

درهم حررت كلها ووزعت على   199

املساهم الوحيد الذي قدم مساهمة 

نقدية بقيمة 199.999 درهم.

السيد محمد   : الوحيد  الشريك 

 AB5فتحي حامل ب.و.ت رقم 512)ع

من مواليد 9ع سبتمبر )8)1 في سال، 

والقاطن في حي  دو جنسية مغربية، 
الرحمة قطاع واو، رقم 2)ع1 سال.

التسيير : عي  السيد محمد فتحي 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

التسجيل : تم تسجيل الشركة في 

السجل التجاري بالرباط تحت رقم 

.158977
بمثابة مقتطف وبيا 

املسير 
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سوجين
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1999.999.99 درهم

املقر اإلجتماعي : مكتب )29 فضاء 

باكي زاوية زنقة محمد سميحة 

وزنقة بيير بارو  الدارالعيضاء

تغيير تسمية الشركة
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
قرر  ع291  يوليو   4 بتاريخ  املنبقد 

شركة  سوجي ،  شركة  شركاء 

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها  الكائن  درهم   1999.999.99

بالدارالعيضاء مكتب )29 فضاء باكي 
زاوية زنقة محمد سميحة وزنقة بيير 

بارو  ما يلي :

فأصعحت  الشركة  تسمية  تغيير 

الشركة تحمل اسم أ.ب.  أنفيست 

.ABN INVEST
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من   2 العند  تغيير  باملوازاة  وتم 
القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  وتم 
التجارية  باملحكمة  الضعط 
سبتمبر  فاتح  بتاريخ  بالدارالعيضاء 

ع291 تحت رقم ع9952885.
147 P

PALM IMMOBILIER
بالم ايموبيلي

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 199.999.99 درهم

املقر اإلجتماعي : مكتب )29 فضاء 
باكي زاوية زنقة محمد سميحة وبيير 

بارو  الدارالعيضاء
إغالق نهائي للشركة

البام اإلستثنائي  الجمع  بموجب 
لشركة بالم ايموبيلي املنبقد بتاريخ 

8 نوفمبر 2921 قرر الشركاء ما يلي :
املصادقة على تقرير املصفي.

التصفية  نهاية  عن  اإلعال  
للشركة.

والنهائي  الكامل  اإلبراء  إعطاء 
للمصفي.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  وتم 
التجارية  باملحكمة  الضعط 
فبراير   21 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2922 تحت رقم 781ع81.
148 P

ABN IMMOBILIER
أ.ب.   ايموبيلي

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 199.999.99 درهم

املقر اإلجتماعي : مكتب )29 فضاء 
باكي زاوية زنقة محمد سميحة 
وزنقة بيير بارو  الدارالعيضاء

إغالق نهائي للشركة
البام اإلستثنائي  الجمع  بموجب 
املنبقد  ايموبيلي  أ.ب.    لشركة 
بتاريخ 15 نوفمبر 2921 قرر الشركاء 

ما يلي :
املصادقة على تقرير املصفي.

التصفية  نهاية  عن  اإلعال  
للشركة.

والنهائي  الكامل  اإلبراء  إعطاء 
للمصفي.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  وتم 
التجارية  باملحكمة  الضعط 
فبراير   21 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2922 تحت رقم 789ع81.
149 P

 SOCIETE CAFE RIAD AL
HOUDA

SARL
حل معكر للشركة

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
 CAFE RIAD استثنائي لشركاء شركة
 4 بتاريخ  واملنبقد   AL HOUDA

فبراير 2922.
تقرير ايجاد حل معكر للشركة.

مقر التصفية هو املقر اإلجتماعي 
حي   44 تجزئة الهدى فتح الخير رقم 

واد الذهب تمارة.
الصعار  السيد  تبيي   وتم 

املحجوب كمصفي للشركة.
لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بتمارة  التجارية  املحكمة 

7414 بتاريخ 21 فبراير 2922 .
150 P

STE. B.RABAT LEADER
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   2922 فبراير  ع2  بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف :

كراء السيارات بدو  سائق.
مدغشقر  شارع  2ع  رقم   : املقر 

املحيط الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

تكوين الشركة.
رأ9 املال :حدد رأ9 املال بما قده  
 1999 على  مقسم  درهم   199.999
للواحدة  درهم   199 بنسعة  حصة 
اإلجتماعي  الصندوق  في  ودفبت 

للشركة.

من  املائة  في   5 تؤخذ   : األرباح 

األرباح الصافية لتأسيس االحتياطي.

الحصص: السيد عماد وحيد حصة .

املجموع : 1999 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد عماد وحيد ملدة غير محدودة.

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضعط 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري ع15898.
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STE DAKKOUR TRANS
SARL

تأسيس شركة 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس  تم   2922 يناير  ع1   

في  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :

 STE. DAKKOUR  : التسمية 

.TRANS SARL

الهدف اإلجتماعي :

نقل العضائع لحساب الغير.

الطابق السفلي   : املقر اإلجتماعي 

الخميس  عي    21( برقم  الكائن 

الخميسات.

املدة : )) سنة من تاريخ التأسيس.

رأسمال  حدد   : املال  الرأ9 

199.999 درهم، مقسمة  الشركة في 

 199 1999 حصة إجتماعية من  إلى 

درهم للحصة اإلجتماعية.

حصة   599 أيوب  دكور  السيد 

إجتماعية.

حصة   599 السيد سرود سبيد 

إجتماعية.
تسيير الشركة : عي  السيد دكور 

أيوب والسيد سرود سبيد مسيرا  

للشركة مع جميع الصالحيات.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط 

ع46)2 بتاريخ  الخميسات تحت رقم 

) فبراير 2922 .
للنسخ والعيا 

الوكيل 
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STE. RAYAN & DOUAE CAR
SARL AU

تأسيس شركة 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
تأسيس شركة  تم   2922 فبراير   4  
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :
 STE. RAYAN &  : التسمية 

.DOUAE CAR SARL AU
الهدف اإلجتماعي :

كراء السيارات بو  سائق.
الكائنة  الشقة   : اإلجتماعي  املقر 

بتجزئة التكاثف II 49-1 تيفلت.
املدة : )) سنة من تاريخ التأسيس.
رأسمال  حدد   : املال  الرأ9 
199.999 درهم، مقسمة  الشركة في 
 199 1999 حصة إجتماعية من  إلى 

درهم للحصة اإلجتماعية.
السيد عثما  بنعوية 1999 حصة 

إجتماعية.
السيد  عي    : الشركة  تسيير 
ياسي  بنعوية مسير للشركة مع جميع 

الصالحيات.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة اإلبتدائية بتفيلت 

تحت رقم ع117 .
للنسخ والعيا 

الوكيل 

153 P

 LES CAFES BIELLA
ITALIANO

إغالق ملف التصفية القضائية
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
للشركاء املنبقد بفا9 بتاريخ ع يناير 

2922، تقرر ما يلي :
املصفي،  تقرير  على  املصادقة 
والنطق باإلغالق النهائي مللف تصفية 
ونهائي  تام  إبراء  تسليم  مع  الشركة 
 MOHAMED للسيد  تحفظ  بدو  

KORCHI بصفته مصفي الشركة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   2922 فبراير   17 بفا9 بتاريخ 
التجاري  السجل   849/2922 عدد 

عدد عع657.
قصد التلخيص والنص

الجبيدي البشير

154 P
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MEDIS PREMIUM
رفع رأسمال الشركة

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة
للشريك  استثنائي  بمقت�سى قرار 
تقرر   2922 فبراير   16 املنفرد بتاريخ 

وصودق على ما يلي :
وذلك  الشركة  رأسمال  زيادة 
إلى  درهم   199.999 من  برفبه 
تناهز  بزيادة  أي  درهم  99.999ع 

299.999 درهم نقدا.
الجديد  التوزيع  على  املصادقة 

لرأسمال الشركة.
تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
فبراير   22 بتاريخ  بالدارالعيضاء 
السجل   814915 تحت عدد   2922

التجاري عدد 6857عع.
قصد التلخيص والنص

الجبيدي البشير
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األستاذ يوسف عدواني
موثق

27 تجزئة الروز الطابق الثاني الصخيرات املركز 
)أمام البريد بنك)

 27LOTISSEMENT AIN ROUZ 2 EME 
 ETAGE SKHIRAT CENTRE DEVANT AL

BARID BANK
الهاتف : 7.74.24.75ع.95
الفاكس : 7.74.25.68ع.95

 LA TAXE PROFESSIONNELLE
 N°28133888 IDENTIFIANT FISCAL

N°15181955
ICE : N°991797(5(999971

adouaniayoussef@ : البريد االلكتروني
 gmail.com

RIAD L’HAMMA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 
 2921 يونيو   2( بتايخ  الوحيد 

االتفاق على ما يلي :
للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
األبطال شقة  شارع   15 الرباط  من 
الجديد  املقر  إلى  أكدال   4 رقم 
إقامات  الرباط  التالي  بالبنوا  
 12 ليكاميليا حي الرياض عمارة رقم 

محل 12 م.2.

 RIAD L’HAMMA : اسم الشركة

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

املهدي  السيد   : الشركة  مسير 

الصايغ.

الرباط   : للشركة  اإلجتاعي  املقر 

إقامات ليكاميليا حي الرياض عمارة 
مسجلة  م.2.   12 محل   12 رقم 

عدد  تحت  التجاري  بالسجل 

5ع8)14.
رقم اإليداع : 88ع111.

تاريخ اإليداع : 25 فبرار 2921.

 : عدد  الضريبي   التبريف 

.599(2(62

عدد  املوحد  التبريف 

799911ع))99275.
 199.999.99  : الشركة  رأسمال 

حصة من   1999 إلى  درهم مقسمة 

فئة 199 درهم للحصة الواحدة كلها 

لفائدة السيد املهدي الصايغ.

املدة : )) سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

الجافة  الفواكه  بيع   : املوضوع 

والشوكوالت.
 األستاذ يوسف عدواني

موثق
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CYBIO MAROC

HAY NAHDA 2 RABAT 84

TEL : 9588.ع7.65.1ع

 FAX : 05.37.65.88

E-mail : contact@cybio.ma

RC : 1541(7

PATENTE :25906409

IF : 50508087

ICE : 9928(52699992ع

SERV  - SOLUTIONS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات 

يناير   26 بتاريخ  بالرباط  التالية 

.2922

اللقب اإلجتماعي : 

.SERV - SOLUTIONS SARL AU

لها  الشركة   : اإلجتماعي  الهدف 

غرض سواء في املغرب أو في الخارج.

وبيع وتركيب والتحقق من  شراء 

وصيانة أنظمة األمن، والكشف عن 

الحرائق والتحكم فيها، واملراقعة عن 

والتحكم في  ببد واملراقعة بالفيديو, 

الوقت،  تسجيل  ونظام  الوصول، 

املنزل،  وأتمتة  التسلل،  وكشف 

بالنسعة للمنازل الفردية،  واألتمتة، 

واملواقع الصناعية و اإلدارية.

تنفيذ  عن  ينتج  قد  وأيضا 

من  نشاط  أي  الشركة  أنشطة 

والطالء  والعالط،  العناء،  أعمال 

وكذلك جميع  والكهرباء،  والسعاكة، 

األسقف  وتركيب  العناء،  أعمال 

املبلقة، والقواطع، وأعمال التزجيج، 

والتجديد الداخلي والخارجي.

والتكوين  االستشارات والتكوين، 

ببد  عن  التبليمي  والتكوين  املنهي، 

املنهجيات  وتسويق  لوجه،  وجها  أو 

واملفاهيم املتبلقة بهدف الشركة.

وشراء  وتصدير  واستيراد  تجارة 

وبيع جميع املنتجات واملواد.

املالية  املبامالت  جميع  وعموما 

املالية أو  الصناعية  أو   التجارية 

املتبلقة بشكل معاشر  البقارية  أو   

الشركة بموضوع  معاشر   أوغير 

 أو من املحتمل أ  تحابي مصالحها، 

التباو  بجميع أشكاله  بما في ذلك 

الشركات أو  املبامالت  جميع   مع 

أو الشركات التي لديها كائن مماثل   

 أو ملحق.
درهم   199.999  : املال  رأ9 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 

199 درهم للحصة.

السيد ايوب مر�سي 1999 حصة.

من  ابتداء  سنة   ((   : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

ساحة أبو   ،21  : املقر اإلجتماعي 

بكر الصديق، شقة 8، أكدال الرباط.

التسيير : السيد ايوب مر�سي.

تم اإليداع القانوني : لدى املحكمة 

التسجيل  رقم  بالرباط  التجارية 

بالسجل التجاري 158941 .
CYBIO MAROC
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 NOUHA AGRICOLE ET

BETAIL
تأسيس شركة محدودة  املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم   ،2922 يناير   7 بميدلت يوم 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 NOUHA AGRICOLE التسمية: 

.ET BETAIL
رأسمال الشركة : 199999 درهم 

 199 1999 حصة بثمن  مقسم على 

درهم للحصة الواحدة.

 499 فؤاد  العوععدالوي  السيد 

حصة.

السيدة العوععدالوي لطيفة 499 

حصة.

 299 النهى  السيد محمد البربي 

حصة.

املقر اإلجتماعي : أيت مولي جماعة 

وقيادة زايدة، ميدلت.

الفالحة،   : اإلجتماعي  الهدف 

تجارة الجملة في املنتجات الفالحية 

واألبقار واألغنام.

وبيع  تسمي   استيراد،  شركة   

العجول في املغرب.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

محمد البربي النهى القاطن بقطاع 

 7 عمارة ألف شقة  إقامة حسناء   8

الرباط،  الرياض  حي  النخيل  شارع 

رقم  الوطنية  للعطاقة  والحامل 

A54752 ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضعط  كتابة  لدى   : القانوني 

يوم بميدلت  اإلبتدائية   باملحكمة 

 17 فبراير 2922 تحت رقم )4.



4157 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

 : التجاري  السجل  في  االندراج 

التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بميدلت تحت رقم 1)9ع.
لإلشارة والنشر

املسير : السيد محمد البربي النهى
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 STE SMART DATA

ENGINEERING
تصحيح شهادة التبريف املوحد 

للشركة
 وإضافة اسم مختصر للشركة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي: 265 شارع 

الزرقطوني إقامة الشم�سي الطابق ) 

رقم 2) الدارالعيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري 

4((411

بمقت�سى الجمع  البام  االستثنائي  

املؤرخ في فاتح يونيو 2921  قررفيما 

يلي :

تصحيح شهادة التبريف املوحد 

9)69999ع9927675  الرقم  من 

التالي  الصحيح  الرقم  إلى 

.9927(2(4(999929

 SMARDEN إضافة اسم مختصر

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالعيضاء   التجارية 

 2 سبتمبر 2921 تحت رقم 1452)7.
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HELIO SUD INGENERY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 19.999 درهم

ساحة   4  : اإلجتماعي  بمقرها 

موالي الحسن شقة 8 حسا  الرباط

السجل التجاري رقم 124687

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

قرر   2929 أكتوبر   14 املؤرخ بتاريخ 

 STE. HELIO SUDشركة مسؤول 

INGENERY SARL ما يلي :

الحل املسعق للشركة.
تبيي  السيد جيرارد فيليب هنري 

ميشيل ايفا  كمصفي للشركة.
لتصفية  اإلجتماعي  املقر  تحديد 
الكائن اإلجتماعي  بمقرها   الشركة 

 8 شقة  الحسن  موالي  ساحة   4  
حسا  الرباط.

تم اإليداع القانوني : تم باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 115475 

بتاريخ 15 يونيو 2921.
FIDUSKILIS CONSULTING

SARL
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FIDUSKILIS CONSULTING SARL

ANGLE RUE BAHT ET OUED SEBOU

IMM 8 N°1 AGDAL RABAT 

TEL : 95.5).7.68.66ع

RC: 126(21

IF : 3367990

TP : 25700153

ICE : 9999462999945عع

STE. NE3H
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 59.999 درهم

بمقرها اإلجتماعي : الكائن زاوية 
بهت ووادي سعو، 8 شقة 1 أكدال 

الرباط
السجل التجاري رقم : ع749ع1

بمقت�سى الجمع  البام  االستثنائي  
قرر    2921 يوليو   15 في  املؤرخ 
 STE. NEعH SARL شركة  مسؤول 

ما يلي :
الحل املسعق لشركة.

لشهب  سبيد  السيد  تبيي  
كمصفي للشركة.

لتصفية  اإلجتماعي  املقر  تحديد 
الكائن  اإلجتماعي  بمقرها  الشركة 
 1 شقة   8 سعو،  ووادي  بهت  زاوية 

أكدال الرباط.
تم اإليداع القانوني : تم  باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 5ع1187 

بتاريخ 21 نوفنبر 2921 .
FIDUSKILIS CONSULTING

SARL 
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فيجيوكومعتا

ععدالكريم الحريزي

ع2 زنقة ابراهيم البمراوي الدارالعيضاء

الهاتف : 95.22.27.71.14

مديتك
هعة حصص

تفويت حصص
يلتزم  من  بتوقيع  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 16 ديسمبر 2921:

فرانس  ماري  السيدة  هابت 

شرعي  عثما   السيد  البنها  جاكي  

 5999 مجموع  من  حصة   4(99

درهم للحصة   499 حصة من سوم 

الشركة  في  تمتلكها  التي  الواحدة 

رأسمالها  ش.د.م.م  مديتك  السماة 

19.999.999 درهم مقرها اإلجتماعي 

15، زنقة الهدهد بالدارالعيضاء.

فرانس  ماري  السيدة  سلمت 

جاكي  للسيدة أسيا البسري زوجة 

العاقية  الحصص  مجموع  شرعي 

درهم   499 199 حصة من سوم  أي 

للحصة الواحدة التي تمتلكها في هذه 

الشركة املسماة مديتك.

لهذه  والتفويت  الهعة  ونتيجة 

 6 الفصل  أصعح  الحصص، 

قانو   من  الحصص)   - )الرأسمال 

الشركة على الشكل التالي :

درهم   19.999.999  : الرأسمال 

25.999 حصة من سوم  مقسمة إلى 

درهم للحصة الواحدة موزعة   499

على الشكل التالي :

 24.(99 شرعي  عثما   السيد 

حصة.

زوجة  البسري  أسيا  السيدة 

شرعي 199 حصة.

25.999 حصة.

بكتابة  القانوني  الوضع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

 2922 فبراير  يوم17  بالدارالعيضاء 

تحت رقم 492ع81.
صح تلخصيا وإشارة

فيجيكومعتا
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 STE KS PROMO
SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 8 حي الرياض 
القطاع ع1 بلوك C الرباط

الرقم الضريبي : 24ع29677
السجل التجاري رقم : 129145

تغيير النظام االسا�سي
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 ،2921 نونبر   14 بتاريخ  املنبقد 
 KS PROMO SARL AU لشركة 

تقرر:
سهم،   4(199 بيع جميع االسهم 
للعطاقة  السيد محمد واية الحامل 
 C14(2( رقم  الوطنية  التبريف 
الحاملة  فكرا   نبيمة  للسيدة 
B198946 مع  للعطاقة الوطنية رقم 
)شركة  الشركة  بصنف  االحتفاظ 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد).
واية  محمد  السيد  استقالة 
ببد  االدارة  من   (C14(2( )ر.ب.و. 
بالسيدة  واستعداله  االسهم،  بيع 
 (B198946 )ر.ب.و.  فكرا   نبيمة 

مسيرة جديدة وشريكة وحيدة.
تبديل القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
القانوني  في االجل  بالرباط  التجارية 
رقم  تحت   ،2922 فبراير   15 يوم 

.D122177
.KS PROMO SARL AU شركة
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AUDIT ACCONTING & ASSISTANCE

مقرها : شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ 
البمارة E رقم 2 الطابق االول جناح ب 

الصخيرات

 STE IMADAM
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

راسمالها : 199.999 درهم
مقرها االجتماعي : 46 شارع عقعا 
الطابق االول رقم 2 اكدال الرباط
السجل التجاري رقم : )66)14
تغيير املقر االجتماعي للشركة
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لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 ،  IMADAM TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

االجتماعي  مقرها  الوحيد   شريك 

 2 شارع عقعا الطابق االول رقم   46

السجل  في  الرباط واملسجلة  أكدال 

التجاري تحت رقم )66)14 ما يلي :

تغيير املقر االجتماعي للشركة :

مقر  تغيير  املنفرد  الشريك  قرر 

الطابق  شارع عقعا   46 الشركة من 

أكدال الرباط الى املقر   2 االول رقم 

 1 29-6ع البمارة  الجديد : مجموعة 

الطابق الثالث رقم 2 القنيطرة.

تبديل القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922، تحت رقم 74ع122.
للنشر واالعال 
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CORPORATE TELECOM
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 2.599.999 درهم

مقرها التصفية : ع) شارع املسيرة 

الخضراء العيضاء

السجل التجاري رقم : )11661 

العيضاء

التصفية النهائية للشركة
بتاريخ املنبقد  البام   الجمع 

الشركة  لشركاء   2921 ديسمبر   27  

ذات املسؤولية املحدودة »كوربوريت 

التصفية،  في  ش.ذ.م.م.  تليكوم« 

 2.599.999 االجتماعي  راسمالها 

درهم، مقر التصفية بالدارالعيضاء، 

ع) شارع املسيرة الخضراء، وافق 

التصفية  حسابات  على  وصادق 

ديسمبر   27 في ميزانية  كما يستنتج 

النهائي  التام،  واعطى االبراء   ،2921

السيد  للمصفي  تحفظ  وبدو  

رضوا  هدهودي.

نفس الجمع الحظ أيضا التصفية 

النهائية للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضعط باملحكمة التجارية بالعيضاء 
2922، تحت الرقم  18 فبراير  بتاريخ 

.818554
للخالصة والعيا 

املصفي
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STE F.ARMADINO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
19 ديسمبر 2921، تم تاسيس شركة 
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية :
 STE F.ARMADINO  : التسمية 

.SARL AU
بن  هللا  ععد   5  : التجاري  املقر 
ياسي  عمارة بليدو  الطاب ق 5 رقم 

5 الدارالعيضاء.
الهدف التجاري : منبش عقاري.

 199.999 في  محدد   : الراسمال 
حصة كما   1999 درهم مقسمة الى 

يلي : 
السيد ععد الرحيم الفاتحي 1999 

حصة.
املدة : )) سنة من تاريخ تاسيسها.

التسيير : ععد الرحيم الفاتحي.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
سجل  بالدارالعيضاء،  التجارية 

تجاري رقم )2)528.
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 STE  SAISS DRIP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

 STE SAISS DRIP  : التسمية 
.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

تركيب   : االجتماعي  الهدف 
الطاقة  تركيب  أعمال  الري،  نظام 

املتجددة.

درهم   199.999  : الراسمال 

فئة  من  حصة    1999 الى  مقسمة 

199 درهم للحصة.

املدة : )) سنة ابتداء من تاسيس 

النهائي. 

شقة  9ع  اقامة   : املقر االجتماعي 

لوكيلي  احمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسا  الرباط.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

طرف السادة  محمد جدي ولكصير 

يوسف.

تم االيداع القانوني : تم التسجيل 

تحت  بالرباط،  التجارية  باملحكمة 

رقم )ع1571 بتاريخ 12 يناير 2922.
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STE NEGOAZILA
SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 6ع1 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

كوماتراف 1 تمارة

بيع حصص اجتماعية وتوسيع 
النشاط وتغيير مقر الشركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 ع فبراير 2922 قد اجمع مسير شركة 

NEGOAZILA على ما يلي :

بيع حصص اجتماعية : من طرف 

السيد تيغة لحسن الى السيدة غزال  

عياش 1999 حصة.

تيغة  السيد  املسير  استقالة 

لحسن وتسمية السيدة غزال  عياش 

كمسيرة للشركة.

توسيع نشاط الشركة.

اشغال العناء واشغال مختلفة.

نقل العضائع.

املناقصة.

6ع1  : رقم  تغيير مقر الشركة من 

شارع   4 رقم  شقة  الثاني  الطابق 

رقم   : تمارة الى   1 القاهرة كوماتراف 

 6 رقم   17 البمارة  التوحيد  اقامة 

سيدي يحى زعير تمارة.

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

تم االيداع القانوني االول بكتابة 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
تحت رقم   ،2922 فبراير   17 بتاريخ 

.747(
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 STE  AXIS ENERGY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2922 فبراير   8 ومسجل بتاريخ 
املسوؤلية،  محدودة  شركة  انشاء 

والتي تحمل الخصائص التالية :
  STE AXIS ENERGY  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
مكتب   : االجتماعي  الهدف 

الدراسات واالبحاث االلكترونية.
الراسمال : 199.999 درهم.

قطاع  ع)1   : االجتماعي  املقر 
مسرور II الطابق االول تمارة .

مدة الشركة  : )) سنة ابتداء من 
تاسيس.

 التسيير : تم تبيي  السيد ابراهيم 
اهعال كمسير للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
بتمارة بتاريخ 17 فبراير 2922، تحت 

الرقم 7481.
مقتطف وبيا 

169 P

STE TA GROUT
SARL

بتاريخ  مسجل  عقد  بمقت�سى 
في  املشاركو   قرر   ،2922 يناير   17

الشركة ما يلي :
تفويت الحصص :

بنبي�سى  باملحجوب  السيد  فوت 
الحميد  ععد  توفيق  السيد  لفائدة 

9ع1 حصة.
فوت السيد توفيق ععد الحميد 
 69 عدنا   اوالطيب  السيد  لفائدة 

حصة.
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على  اصعح  الحصص  تقسيم 

الشكل التالي :

79ع  عدنا   اوالطيب  السيد 

حصة أي 7.999ع درهم.

79ع  الحميد  توفيق ععد  السيد 

حصة أي 7.999ع درهم.

9ع1  ياسي   اوالطيب  السيد 

حصة اي 999.ع1 درهم.

حصة  9ع1  السيد توفيق يونس 

أي 999.ع1 درهم.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

 ،2922 فبراير   17 بتاريخ  بالرباط 

تحت الرقم 18ع122.

170 P

STE AIGLE VOLANT

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تكوين شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2922 فبراير   22 بتاريخ 

القواني  االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

بدو   السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

حي  البريد  حي   59 زنقة   : املقر 

يبقوب املنصور الرباط.

: حدد راسمال بما قدره  راسمال 

199.999 درهم.

من  الشركة  تدار   : التسيير 

طرف السيد فرح مزعوري ملدة غير 

محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   ،2921 مار9  ع2  بتاريخ 

السجل التجاري 5)1595.

172 P

 STE MB FIVE
SARL AU

RC N° : 2747
تفويت حصص اجتماعية

استقالة مع االبراء من التسيير
تغيير الشكل القانوني للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   2 بتاريخ  املنبقد  االستثنائي 
ع  بتاريخ  بميدلت  واملسجل   ،2922

فبراير 2922، تقرر ما يلي :
تفويت 599 حصة اجتماعية من 
199 درهم للحصة الواحدة من  فئة 
لفائدة  مباد  امزيا   السيد  طرف 
السيد صال ابراهيم، ليصعح راسمال 

الشركة كالتالي :
حصة اجتماعية من فئة   1999
199 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

للسيد صال ابراهيم.
استقالة السيد امزيا  مباد من 
تسيير الشركة وتمتيبه باالبراء التام.

تبيي  السيد صال ابراهيم مسيرا 
وحيدا للشركة ملدة غير محددة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 
الى  الوحيدة  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك  الوحيدة  املسؤولية  شركة 

وحيد.
بمصلحة  القانوني  االيداع  تم 
كتابة الضعط لدى املحكمة التجارية  
18 فبراير   االبتدائية بميدلت  بتاريخ 

2922، تحت رقم51/2922.
173 P

STE SELENITE FACTORY
SARL AU

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2922 فبراير   ( بتاريخ  بميدلت 
وضع القانو  االسا�سي للشركة ذات 
وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 STE SELENITE  : التسمية 

.FACTORY SARL AU
او  املناجم  استغالل   : الهدف 

التبدين واالستيراد وتصدير.
شارع   1 كم   : االجتماعي  املقر 

الحسن الثاني ميدلت.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 
في  التاسيس النهائي للشركة ماعدا  

حالة الفسخ املسعق أو التمديد.
 199.999  : الشركة   راسمال 
حصة من   1999 درهم مقسم على 
الواحدة،  للحصة  درهم   199 فئة 

اكتتبت كالتالي :
كاسمي  للسيد  حصة   1999

عثما .
الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 
غير  ملدة  عثما   كاسمي  السيد 

محدودة.
من  تعتعدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من  1ع  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
بمصلحة  القانوني  االيداع  تم 
املحكمة  لدى  الضعط  كتابة 
فبراير   15 االبتدائية بميدلت بتاريخ 
رقم   ،2922/42 رقم  تحت   ،2922

السجل التجاري 981ع.
174 P

 STE SAVINO DEL BENE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
راسمالها : 599.999 درهم

السجل التجاري رقم : 521285
البام  الجمع  ملحضر  وفقا 
 ،2922 يناير   14 بتاريخ  االستثنائي 

قرر ما يلي :
االجتماعي  النشاط  توسيع 
جميع  ليشمل  وذلك  للشركة 
في  بالوساطة  الخاصة  االنشطة 

النقل الدولي.
النظام  من   5 املادة  تحيي  

االسا�سي.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدارالعيضاء  التجارية 

فبراير 2922، تحت رقم 2ع4ع81.
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  بالدارالعيضاء  التجاري 

.521285
لاليداع وللنشر 

التسيير

175 P

STE ROMAIN RABILLARD
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 19.999 درهم

مقرها االجتماعي : 265 شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 2) 

الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 464477

بناءا على محضر قرارات الشريك 

 ،2921 ديسمبر   7 بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما يلي :

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

الطابق  الزرقطوني  شارع   265

الى  الدارالعيضاء   (2 رقم  التاسع 

البنوا  التالي :

سكن  نخل،  ابراهيم  شارع   6(

42، الطابق الخامس  لوكسوريا رقم 

الدارالعيضاء.

التبديل املقابل للنظام االسا�سي.

االجراءات  التمام  الصالحيات 

القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

فبراير   22 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2922، تحت رقم 814925.
قصد النشر واعال 

176 P

STE SCPCP
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 19.999 درهم

مقرها االجتماعي : 291 شارع 

الزرقطوني الطابق الرابع رقم 11 

املباريف الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : ع4454ع

بناءا على محضر قرارات الشريك 

 ،2921 ديسمبر   7 بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما يلي :

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

الزرقطوني،  شارع   291 من 

املباريف   ،11 رقم  الرابع،  الطابق 

الدارالعيضاء الى البنوا  التالي :
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سكن  نخل  ابراهيم  شارع   6(

الطابق الخامس   42 لوكسوريا رقم 

الدارالعيضاء.

التبديل املقابل للنظام االسا�سي.

االجراءات  التمام  الصالحيات 

القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

فبراير   22 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2922، تحت رقم 814924.
قصد النشر واالعال 

177 P

STE ARTEMIS INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 59.999 درهم

مقرها االجتماعي : 19 زنقة مو�سى 

ابن نصير الشقة رقم 11،

 الطابق 6، غوتييه الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : )28915

بناءا على محضر قرارات الشريك 

الوحيد بتاريخ 19 نونبر 2921، تقرر 

ما يلي :

 19 للشركة   الرئي�سي  املقر  نقل 

زنقة مو�سى ابن نصير الشقة رقم 11، 

الطابق 6، غوتييه الدارالعيضاء

الى البنوا  التالي :

ع  رقم  بركات،  احمد  زنقة   4(

املباريف الدارالعيضاء.

النظام  من   4 املادة  تبديل 

االسا�سي املتبلقة باملقر االجتماعي.

لحامل  الصالحيات  جميع  منح 

جميع  الجراء  املحضر  من  نسخة 

االجراءات القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

فبراير    16 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2922، تحت رقم 226ع81.
قصد النشر واالعال 

178 P

 STE VERTIGO
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 11.499.999 درهم
مقرها االجتماعي : 19 زنقة مو�سى 

ابن نصير الشقة رقم 11، الطابق 6، 
غوتييه الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 411ع)2
بناءا على محضر قرارات الشريك 
الوحيد بتاريخ  9ع نونبر 2921، تقرر 

ما يلي :
من للشركة  الرئي�سي  املقر   نقل 
  19 زنقة مو�سى ابن نصير الشقة رقم 
11، الطابق 6، غوتييه الدارالعيضاء

الى البنوا  التالي :
ع  رقم  بركات،  احمد  زنقة   4(

املباريف الدارالعيضاء.
النظام  من   4 املادة  تبديل 

االسا�سي املتبلقة باملقر االجتماعي.
لحامل  الصالحيات  جميع  منح 
جميع  الجراء  املحضر  من  نسخة 

االجراءات القانونية.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
فبراير    16 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2922، تحت رقم 225ع81.
قصد النشر واالعال 

179 P

 STE AVEO
ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 18.194.999 درهم
مقرها االجتماعي : 19 زنقة مو�سى 

ابن نصير الشقة رقم 11، الطابق 6، 
غوتييه الدارالعيضاء

السجل التجاري رقم : 265651
بناءا على محضر قرارات الشريك 
الوحيد بتاريخ  9ع نونبر 2921، تقرر 

ما يلي :
 19 للشركة   الرئي�سي  املقر  نقل 
رقم  الشقة  نصير  ابن  مو�سى  زنقة 
11، الطابق 6، غوتييه الدارالعيضاء 

الى البنوا  التالي :

ع  رقم  بركات،  احمد  زنقة   4(

املباريف الدارالعيضاء.

النظام  من   4 املادة  تبديل 

االسا�سي املتبلقة باملقر االجتماعي.

لحامل  الصالحيات  جميع  منح 

جميع  الجراء  املحضر  من  نسخة 

االجراءات القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

فبراير    16 بتاريخ  بالدارالعيضاء 

2922، تحت رقم 224ع81.
قصد النشر واالعال 

180 P

 LA GALETTE DE BAB

SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 رأسمالها يعلغ 199.999.99   درهم

املقر االجتماعي: تجزئة سبيد حجي 

رقم 452 طريق القنيطرة سال  

تفويت  الحصص
1ع  بتاريخ     مداوالت  بمقت�سى 

يناير  2922 إ  الجمبية البامة غير 

البادية قد قررت:

اجتماعية  حصة   1999 تفويت 

ادري�سي   بشرى  السيدة  طرف  من 

لصالح السيد لحسن ايت لحسن

ادري�سي   بشرى  السيدة  اسقالة 

من منصبها كمسيرة و تبيي  السيد 

جديد  كمسير  لحسن  ايت  لحسن 

للشركة

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة   مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد 

وضع قانو  أسا�سي جديد مرفق 

بما سعق من التبديالت

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة  

 15  فبراير 2922 تحت رقم 22ع8ع.
و هذا بمثابة مقتطف و بيا 

181 P

 ROCHDI HOLDING
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة 
 رأسمالها :  199.999   درهم
املقر االجتماعي: 18 شارع بن 

الخطاب رقم 2 اكدال الرباط  
تفويت  الحصص

بتاريخ  مداوالت   بمقت�سى 
  17 فبراير  2922 إ  الجمبية البامة 

غير البادية قد قررت:
تفويت 9)4 حصة اجتماعية من 
لصالح  رشدي  زينب  السيدة  طرف 

السيد محمد رشدي.
رشدي  زينب  السيدة  اسقالة 
من منصبها كمسيرة و تبيي  السيد 

مجمد رشدي كمسير جديد للشركة
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد .
وضع قانو  أسا�سي جديد مرفق 

بما سعق من التبديالت
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة  
 22  فبراير 2922 تحت رقم 76ع122.

و هذا بمثابة مقتطف و بيا 

182 P

 STE L’AFRICAINE POUR
 LE COMMERCE ET
L›INVESTISSEMENT

SARL
مقرها االجتماعي : 16 تجزئة سبيد 

حجي طريق القنيطرة سال
تفويت حصص اجتماعية

استقالة مسير سابق
تبيي  مسير جديد

توسيع النشاط االجتماعي
البام  الجمع  ملحضر  تعبا 
يوم  بسال  املؤرخ  االستثنائي 
قرر   ،2921 ديسمبر   21
 L’AFRICAINE شركة  شركاء 
 POUR LE COMMERCE ET
شركة   ،L’INVESTISSEMENT

محدودة املسؤولية ما يلي :
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حصة   59 املصادقة على تفويت 

السيدة  تمتلكها  التي  اجتماعية 

لفائدة  البمراني  الزهراء  فاطمة 

السيد أسامة الوادي.

حصة   59 املصادقة على تفويت 

اجتماعية التي يمتلكها السيد  عادل 

سليماني لفائدة السيد بدر الوادي.

فاطمة  السيدة  استقالة  قعول 

الزهراء البمراني من منصبها كمسيرة.

تبيي  السيد بدر الوادي كمسير 

 L’AFRICAINE لشركة  جديد 

 POUR LE COMMERCE ET

.L’INVESTISSEMENT

الى  االجتماعي  النشاط  توسيع 

تجارة البامة.

تبديل في القانو  االسا�سي.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بسال يوم 16 فبراير 2922، 

تحت رقم االيداع 69ع8ع.

183 P

STE ALKHAZ ALI
SARL

مقرها االجتماعي : 16 تجزئة سبيد 

حجي طريق القنيطرة سال

تغيير املقر االجتماعي 
توسيع النشاط االجتماعي

البام  الجمع  ملحضر  تعبا 

يناير    7 االستثنائي املؤرخ بسال يوم 

2921،  قرر الشريك الوحيد لشركة 

محدودة  شركة   ،  ALKHAZ ALI

املسؤولية بشريك وحيد  ما يلي :

 16 نقل املقر االجتماعي من سال  

القنيطرة   تجزئة سبيد حجي طريق 

منطقة   A8 خدمة  بنسليما   الى 

النشاط الصناعي.

الى  االجتماعي  النشاط  توسيع 

تحميص وتوزيع والتجارة القهوة.

تبديل في القانو  االسا�سي.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بسال يوم 16 فبراير 2922، 

تحت رقم االيداع 51ع8ع.

184 P

STE AZM PROD

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : والد مطاع 

زنقة سهل ملوية قطاع 1 رقم 611 

الطابق االول تمارة

السجل التجاري رقم : 5455ع1

بمقت�سى عقد عرفي موثق مؤرخ 

في 12 نونبر 2921، تم اعداد القانو  

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

عند  متعوعة   الشركة   تسمية 

 AZM  : بمختصر تسميتها  االقتضاء 

.PROD

تجارة   : بايجار  الشركة  غرض 

املواد الغذائية في املتاجر املتخصصة.

والد   : االجتماعي  املقر  عنوا  

مطاع  زنقة سهل ملوية قطاع 1 رقم 

611 الطابق االول تمارة.

اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة.

 199.999  : معلغ راسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :

 1999  : املساوي  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  االسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 : وعنوانه  املساوي   السيد عزيز 

قسم ايت مو�سى تسمية ايت ملول.

والبائلية  الشخصية  االسماء  

ومواطن مسيري الشركة : 

 : وعنوانه  املساوي   السيد عزيز 

قسم ايت مو�سى تسمية ايت ملول.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   15 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2922، تحت رقم 5455ع1.

185 P

STE MATCH CONCEPT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي : ع7 زاوية شارع 
عقعة وشارع سعو  شارع 12 اكدال 

الرباط
السجل التجاري رقم : 145577

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم   ،2921 ديسمبر   15 في  املؤرخ 

اتخاذ القرارات التالية :
على ينص  الذي   :  1 رقم   قرار 

ما يلي :
 499.999 بمعلغ   زيادة راسمال   
درهم من ليصعح 199.999 درهم الى 

599.999 درهم.
قرار رقم 2 الذي ينص على ما يلي : 

تفويت الحصص.
الحي�سي  مصلح  السيد  قرر 
املالك  199 حصة بقيمة 199 درهم 

بالشركة.
بيع 199 حصة بقيمة 199 درهم 
الحاملة  الدرويش  كريمة  للسيدة 

.A77(227 للعطاقة الوطنية رقم
على ينص  الذي   : ع  رقم   قرار 
االسا�سي  النظام  تبديل   : يلي  ما   

للشركة.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام االسا�سي التالية :
على ينص  الذي   :  6 رقم   بند 

ما يلي : 
باملعالغ  الشركاء  من  كل  يساهم 

النقدية التالية للشركة :
 : الدرويش  كريمة  السيدة 

599.999 درهم نقدا.
بند رقم 7 : الذي ينص على ما يلي:

 599.999 الشركة  راسمال   
5999 حصة بقيمة  درهم مقسم الى 
درهم للحصة الواحدة موزعة   199

كالتالي:
الدرويش:  كريمة  السيدة 

599.999 درهم نقدا.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922، تحت رقم 1975.
186 P

STE SOFIGAS
SARL

مكتب املحاسعة واالستشارة الجعائية 
والقانونية

رقم 8ع اقامة جنا  عالل شارع طارق بن زياد 
تمارة

STE GENERAL TIKUWINE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 129.999 درهم

مقرها االجتماعي : لوالدةشارع 
الحسن االول كلم 1.5 اوالد عليا  

طريق سيدي يحي زعير تمارة
سجل تجاري رقم : )6287 الرباط

بمقت�سى الجمع البام غير البادي 
2921 قرر شركاء  19 ديسمبر  بتاريخ 

الشركة التبديالت التالية :
تفويت الحصص : فوت كل من :

 499  : السيد محمد اد الحوض 
حصة.

السيد ابراهيم  اد الحوض : 499 
حصة.

 : الحوض  اد  املحفوض  السيد 
499 حصة.

املسناوي  امليلودي  السيد  الى 
درهم   199 فئة  من  حصة   1299

للواحدة. بما قدره 129.999 درهم.
حيث يصعح الراسمال االجتماعي 
الى  مقسمة  درهم   129.999 هو 
درهم   199 فئة  من  حصة   1299
السيد امليلودي   : للواحدة في حوزة 

املسناوي.
 : تحويل الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الى شركة  جنيرال تيكيوين ش.م.م  
ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد 

جنيرال ال تيكيوين ش.م.م.ش.و.
مسير  املسناوي  امليلودي  تبيي  

الشركة ملدة غير محدودة.
استقالة السيد محمد اد الحوض 

من منصعه كمسير للشركة.
من   : االجتماعي  املقر  تحويل 
 1.5 الحسن االول كلم  لوالدة شارع  
اوالد عليا  طريق سيدي يحي زعير 
ع11  تمارة الة تجزئة عي  الروز رقم 

الصخيرات.
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 : الشركة  من  الغرض  تمديد 

مقاول، نقل ومناولة جميع العضائع.

بيع   : التجاري  النشاط  تقليص 

البقاقير.

املتبلق  بالنشاط  االحتفاظ  

العناء،  مبدات   ( العناء  باشغال 

املعاني ..).

تبديل القانو  االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم   ،2922 فبراير   14 بتاريخ 

.122197

187 P

 مكتب األستاذ نبيل بوعياد موثق بفا9
45، شارع الحسن الثاني، عمارة الوطنية

الطابق الثاني، رقم-292  فا9 -

الهاتف 7.68ع.4).5ع.95   الفاكس 

7.72ع.4).5ع.95

STE  LOGE SIJILMASA
  شركة محدودة املسؤولية 

تأسيس شركة
من  حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

موثق  بوعياد،  نبيل  األستاذ  طرف 

بفا9 في 1ع يناير و 91 فبراير 2922،  

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

محدودة املسؤولية باملميزات التالية:    

شركة:   تسمى  الشركة   : التسمية 

  .LOGE SIJILMASSA» S.A.R.L»

شركة محدودة املسؤولية .

 املوضوع: غرض الشركة: اإلنباش 

بيع وتأجير جميع  : - شراء،  البقاري  

البقارات – تشييد جميع املعاني مهما 

كانت. – التأجير والعيع كليا أو جزئيا .

املبامالت  جميع  عام  وبشكل 

التجارية واملنقولة والبقارية واملالية 

املتبلقة بشكل معاشر أو غير معاشر، 

بواحدة أو أخرى من  كليا أو جزئيا، 

املقر   ، إليها سابقا  املشار  البمليات 

يوجد  االجتماعي  املقر  االجتماعي: 

الجميل،  الهواء  األمل،  حي  بفا9، 

الطابق   ،56 رقم  القطبة   ،1 بلوك 

األر�سي.

في محدودة  الشركة:  حياة   مدة 

تقييدها  من  ابتدءا  سنة،   ((  

حدد  املال:  رأ9  التجاري،  بالسجل 

 199.999 رأ9 مال الشركة في معلغ 

حصة   1999 على  مقسمة  درهم، 

درهم والتي   199 اجتماعية من فئة 

في  ستوزع حسب مساهمة الشركاء 

السيد احمد   : الرأ9 املال كما يلي 

السيد  حصة،   649 بنسعة  الفروي 

السيد  حصة،   69 املنديلي  الحسن 

 ، حصة   69 املنديلي  الواحد  ععد 

 249 اسكيكري  البايش  السيد 

حصة.

من  كل  تنصيب  تم  التسيير: 

السيد  و  الفروي  احمد  السيد 

الحسن املنديلي مسيرين للشركة ملدة 

غير محدودة.

في بفا9  القانوني  اإليداع   تم 

 852 رقم  تحت   2922 فبراير   18  

بالسجل  تقييدها  تم  والشركة   

التحليلي تحت عدد 71491.
للخال صة والعيا 

األستاذ نبيل بوعياد

188 P

STE OUDRENE CAR
SARL

مقرها االجتماعي : رقم 9) زنقة 

الريف حي اوريدة 9 تازة

البريف الجعائي : 7714612ع

الضريعة املهنية : 8)156928

السجل التجاري رقم : 5125

التبريف املوحد : 

17574999998ع2

تفويت الحصص 
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

99ع  2921، بتازة تم تفويت  ) نونبر 

درهم من  9.999ع  حصة اجتماعية 

التي  طرف السيد نجم الدين دهبي، 

 STE OUDRENE بشركة  يملكها 

لفائدة السيد التجاني   ،CAR SARL

االدمو�سي.

والتي تتوزع على الشكل التالي :

التجاني االدمو�سي .. 99ع حصة.

ععد اللطيف بالي ... 99ع حصة.

مزياني رشيد .. 99ع حصة.

كما تم كذلك اعادة تبيي  السيد 

ععد اللطيف بالي كمسير اول للشركة 

السيد  وتبيي   محدودة  غير  ملدة 

التجاني االدمو�سي كمسير ثاني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم   ،2922 يناير   ع1  بتاريخ 

.2922/1(
االمضاء :

املسير للشركة 

189 P

STE DEFLAND

SARL AU

عمارة الهمص 2، الطريق الوطنية 

رقم 6، املحل التجاري رقم 6، تازة

الضريعة املهنية : 15696172

التبريف الجعائي : 67714ع59

السجل التجاري : 6117

التبريف املوحد : 

)99996ع99286268

الزيادة في رأسمال الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الزيادة  تمت  بتازة،   2922 يناير   14

 STE DEFLAND شركة  رأسمال  في 

ذات املسؤولية املحدودة   SARL AU

 199.999 ذات الشريك الوحيد من 

بخلق  درهم  99.999ع  إلى  درهم 

جديدة  اجتماعية  حصة   2.999

)مائة درهم للواحدة).

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 يناير   26 بتاريخ 

.42/2922
مسير شركة

190 P

STE GLOBAL INFRASTRUC-

 TURE DEVELOPMENT

NORTH AFRICA
»G.I.D.N.A»

رقم السجل التجاري : ع2544
املقر االجتماعي : رقم 56 تجزئة 

بريستيجيا مكتب 25 ملبب الخير 

فا9

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املنبقد  للشركاء  البادي   غير 

11 نوفمبر 2921 واملسجل بتاريخ ع1 

 RE62469 تحت رقم   2921 نوفمبر 

تقرير ما يلي :
بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

خصمها  يتم  درهم   5.999.999

للشركاء  الجارية  الحسابات  من 

من  تخصم  درهم  و1.999.999 

حساب األرباح املحتجزة.

بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

تحت رقم   2921 ديسمبر  ع1  بفا9 

.21/5641
بمثابة مقتطف وبيا 

191 P

SERAMART FES شركة
ش.م.م

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  األستاذ سبد بوعنا  بفا9، 

2922، فوت السيد فاروق  فبراير   7

 VANGUARD سالوي لفائدة شركة 

BUSINESS ش.م.م املمثلة من طرف 

قدره  ما  الكوهن،  محمد  السيد 

)259) حصة اجتماعية التي يمتلكها 

 SERAMART املسماة  الشركة  في 
االجتماعي  رأسمالها  ش.م.م،   FES

االجتماعي  مقرها  درهم،   199.999
رقم  بالطابق األر�سي،  متجر  بفا9، 

98، ليعودروم.

قرر الشريك  تعبا لهذا التفويت، 

الوحيد ما يلي :

النظام  من   7 الفصل  تبديل 

األسا�سي للشركة كما يلي :
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معلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 
 1999 إلى  مقسم  درهم   199.999
حصة بقيمة 199 درهم لكل حصة، 

مسندة إلى الشريك الوحيد :
 VANGUARD BUSINESS شركة

ش.م.م 1999 حصة ؛
املجموع 1999 حصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.
استقالة السيد فاروق سالوي من 
تسيير الشركة املسماة أعاله ومنحه 

إبراءا تاما ونهائيا أعاله.
رضا  السالم  ععد  السيد  تسمية 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  الكوهن 

غير محدودة.
 SERAMART FES شركة  تلتزم 
بتوقيع السيد ععد السالم  ش.م.م، 

رضا الكوهن فقط.
كتابة  لدى  القانو   اإليداع  تم 
بفا9  التجارية  باملحكمة  الضعط 
تحت رقم   ،2922 فبراير   17 بتاريخ 

.2922/82(
بمثابة مقتطف 

ديوا  األستاذ سبد بوعنا 

موثق

192 P

 HICBOU BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة
رقم التبريف املوحد : 
9999988ععع9ع992

البنوا  : رقم ع شارع موالي يوسف 
عمارة د شقة 1 الطابق السفلي. 

الرباط املغرب
تغيير مقر ونشاط شركة ذات 

مسؤوليات محدودة بشريك وحيد
ونشاط   مقر  تغيير  عن  اعال  
 HICBOU BUSINESS شركة 
مسؤولية  ذات   CONSULTING
برأسمال  واحد،  بشريك  محدودة 
19.999 درهم، عنوانها برقم ع شارع 
موالي يوسف عمارة د شقة 1 الطابق 
بالسجل  مسجلة  الرباط  السفلي. 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم ))1589.

املؤرخ  التصريح  على   بناء 

تم تغيير مقر   ،2921 29 نوفمبر  ب 

مسؤولية  ذات  لشركة  ونشاط 

محدودة بشريك واحد مقرها الجديد 

شارع موالي يوسف عمارة د  ع  رقم 

1 الطابق السفلي. الرباط بدل  شقة 

زنقة  القد9  بقطاع  القديم  املقر 

سال  لبيايدة   ،22 رقم  الشالالت 

املغرب، تغيير نشاط الشركة ليصعح 

مكتب خعير محاسب.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

وباملحكمة   12(1 بالرباط تحت رقم 

االبتدائية بسال من اجل التشطيب 

تحت رقم 8256ع.
املسير

HICHAM BOUCHARTAT

193 P

RED HOUSE CONFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

رقم التبريف املوحد : 

ع99992)9ع992818

البنوا  : 115 زنقة مطماطة حي 

الشيخ ملفضل تابريكت سال املغرب

إعال  عن تغيير مقر شركة ذات 
مسؤولية محدودة

شركة  مقر  تغيير  عن  إعال  

RED HOUSE CONFECTION

برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات 

 115 ب  عنوانها  درهم،   199.999

ملفضل  الشيخ  حي  مطماطة  زنقة 

بالسجل  مسجلة  سال  تابريكت 

التجاري لدى املحكمة االبتدائية سال 

تحت رقم 142.

ب  املؤرخ  التصريح  على  بناء 

مقر  تغيير  تم   ،2921 21 ديسمبر 

محدودة  مسؤولية  ذات  الشركة 

زنقة مطماطة   115  : مقرها الجديد 

حي الشيخ ملفضل تابريكت سال، بدل 

حي  بوقنادل  زنقة   2( القديم  املقر 

الشيخ ملفضل تابريكت سال.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة االبتدائية سال 

142 وباملحكمة اإلبتدائية  تحت رقم 

بسال من أجل التشطيب تحت رقم 

42ع8ع.
املسير

AHMED NAZIH

KHALID MOUITAR

194 P

STE INSAMIR
SARL

التأسيس
البرفي  البقد  شروط  حسب 

تم تأسيس   ،2922 يناير  ع1  بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املميزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

التالية :

STE INSAMIR SARL : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

تباونية النصر   : املقــر االجتماعي 

جرف امللحة.

نقل  مقاول   : والغاية  الغرض 

العضائع ؛

تاجر مواد العناء بالتقسيط ؛

مقاول األشغال املختلفة.

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ألف  مائة   : الخاص  املال  رأ9 

 (1999( ألف  على  مقسمة  درهم 

حصة اجتماعية من فئة مائة )199) 

الشريك  في حوزة  لكل حصة  درهم 

الوحيد :

القريمعي  جواد  السيد 

التبريف  لعطاقة  الحامل 

GN11(6)ع  : عدد   الوطنية 

)599 حصة).

السيد هشام سليم الحامل لعطاقة 

GJ29(4  : عدد  الوطنية   التبريف 

)599 حصة).

من  ابتداء   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1ع ديسمبر من كل سنة.

السيد جواد القريمعي   : املديرية 

غير  ملدة  سليم  هشام  والسيد 

محدودة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية بلقصيري بتاريخ 17 فبراير 
2922 رقم السجل التجاري 891.

195 P

SOCIETE PACK’S
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

67 حي البيو  الطابق ع الشقة رقم 

5 املحمدية

حل الشركة
تغيير تسمية الشركة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2922 يناير   6 تاريخ  في  باملحمدية 

تمت املصادقة باإلجماع على ما يلي :

 SOCIETE PACK’S الشركة  حل 

وتصفيتها الطوعية.

تبيي  كمصفية للشركة السيدة 

زنقة  ب  القاطنة  اشماوين  احليمة 

مصر اقامة نسيمة عمارة 19 الشقة 

7 القنيطرة الى انتهاء مدة التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 

باملحمدية 16 فبراير 2922 تحت رقم 

59ع.

196 P

PHARMACIE ELH
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2922 فبراير   19 بتاريخ  بالرباط 

إنشاء القانو  األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد لها 

املميزات التالية :

خالد  السيد   : الوحيد  الشركة 

الحسوني.

 PHARMACIE ELH  : التسمية 

ش.م.م ش.و.

غرض الشركة : صيدالني ؛

بيع مستحضرات التجميل.
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املقر الرئي�سي : 15 شارع األبطال 

شقة 4 أكدال الرباط.

مدة الشركة : )) سنة ابتداء من 

يوم التأسيسها.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1999 إلى  مقسما  درهم   199.999

حصة بقيمة 199 درهم للحصة في 

حوزة السيد خالد الحسوني.

إداريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

خالد الحسوني.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 1ع ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري  بالسجل  للشركة  القانوني 

يوم  بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة 

1ع75  رقم  تحت   2922 22 فبراير 
رقم السجل التجاري 5555ع1.

197 P

صيدلية بوملان الدار البيضاء
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها : 2.699.999 درهم

املقر الرئي�سي : 4-2 شارع موالي ععد 

هللا عي  الشق

بتاريخ  تقدمه  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر   28 يوم  برشيد  واملسجل 

الطعيعي  الشخص  قام   2921

بتقدمه  زينب  اسمير9  بناني 

صيدلية  لشركة  وخصومه  أصوله 

ذات  ش.م.م  العيضاء  الدار  بوملا  

الغرض  لهذا  أسست  وحيد  شريك 

للمساهمة  الصافية  قيمتها  وتعلغ 

تقرير  حسب  درهم   2.699.999

 T.H الحسابات  مدقق  مكتب 

AUDIT وبهذه التقدمة تم التشطيب 

بناني  الطعيعي  الشخص  على 
اسمير9 زينب من السجل التجاري 

يناير   19 يوم  الطعيبي   لألشخاص 

مبنوية  شركة  إلى  وتحويله   2922

صيدلية بوملا  الدار العيضاء ش.م.م 

الخصائص  ذات شريك وحيد ذات 

التالية:

الدار  بوملا   صيدلية   : التسمية 

العيضاء ش.م.م ذات شريك وحيد.

في  الشركة  موضوع   : املوضوع 

املغرب وفي كل العلدا  :

األدوية  مجال  في  االستثمار 

وامللحقات الطعية ؛

اعداد الوصفات الطعية املرخصة 

من طرف الطعيب |؛

منتجات  تسويق  بيع  امتالك 

صيدالنية  وشعه  صيدالنية 

وامللحقات الطعية ؛

التكميلية  املنتجات  جميع 
من قانو    17-94 املذكورة في املادة 

الصيدلة ؛

البمليات  كافة  عامة  وبصفة 

املالية  البقارية،  املنقولة،  التجارية، 

يرتعط بشكل  التي قد  الصناعية  أو 

معاشر أو غير معاشر بموضوع الشركة 

املحدد أعاله أو التي من شأنها تحفيز 

تنمية الشركة.

شارع موالي   4-2  : املقر الرئي�سي 

ععد هللا عي  الشق.

املدة : تحدد مدة الشركة في تسع 

من تاريخ  سنة ابتداء   (((( وتسبي  

إنشائها.
يحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 

)مليوني    2.699.999 في  الشركة 

ويقسم  درهم،  ألف)  مئة  وست 

 (26.999( ألف  وعشرو   ست  إلى 

درهم  مائة  االسمية  قيمتها  حصة، 

)199 درهم) لكل واحدة، كلها مكتتعة 

اسمير9  بناني  للسيدة  ومخصصة 
تمثيل  في  الوحيد  املساهمة  زينب 

مساهمتها.

 : : تسير الشركة من قعل  التسيير 

بناني اسمير9 زينب.

في  السنة  تبتدئ   : الشركة  سنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالدار العيضاء بتاريخ 12 يناير 2922 

تحت رقم ععع528.

198 P

صيدلية ريم عين حرودة
 شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 299.999.ع درهم

املقر الرئي�سي : ب 6) تجزئة امل 1 
عي  حرودة املحمدية

واملسجل  تقدمه  عقد  بمقت�سى 
قام   2921 ديسمبر   19 يوم  برشيد 
ريم  املبروفي  الطعيعي  الشخص 
لشركة  وخصومه  أصوله  بتقدمة 
ش.م.م  حرودة  عي   ريم  صيدلية 
لهذا  أسست  وحيد  شريك  ذات 
الصافية  قيمتها  وتعلغ  الغرض 
299.999.ع درهم حسب  للمساهمة 
الحسابات مدقق  مكتب   تقرير 
تم  التقدمة  وبهذه   T.H AUDIT
الطعيعي  الشخص  على  التشطيب 
التجاري  السجل  من  ريم  املبروفي 
لألشخاص الطعيبي  يوم 28 ديسمبر 
مبنوية  شركة  إلى  وتحويله   2921
ش.م.م  حرودة  عي   ريم  صيدلية 
الخصائص  ذات شريك وحيد ذات 

التالية:
عي   ريم  صيدلية   : التسمية 

حرودة ش.م.م ذات شريك وحيد.
في  الشركة  موضوع   : املوضوع 

املغرب وفي كل العلدا  :
األدوية  مجال  في  االستثمار 

وامللحقات الطعية ؛
اعداد الوصفات الطعية املرخصة 

من طرف الطعيب ؛
منتجات  تسويق  بيع  امتالك 
صيدالنية  وشعه  صيدالنية 

وامللحقات الطعية ؛
التكميلية  املنتجات  جميع 
من قانو    17-94 املذكورة في املادة 

الصيدلة ؛
البمليات  كافة  عامة  وبصفة 
املالية  البقارية،  املنقولة،  التجارية، 
يرتعط بشكل  التي قد  الصناعية  أو 
معاشر أو غير معاشر بموضوع الشركة 
املحدد أعاله أو التي من شأنها تحفيز 

تنمية الشركة.
املقر الرئي�سي : ب 6) تجزئة امل 1 

عي  حرودة املحمدية.
املدة : تحدد مدة الشركة في تسع 

من تاريخ  سنة ابتداء   (((( وتسبي  

إنشائها.
يحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 

)تالثة  299.999.ع  في  الشركة 

ويقسم  درهم،  ماليي  ومئتا  ألف) 

)2.999ع)  ألف  وثالثو   اثنتا  إلى 

درهم  مائة  االسمية  قيمتها  حصة، 

كلها  واحدة،  لكل  درهم)   199(

مكتتعة ومخصصة للسيدة املبروفي 
تمثيل  في  الوحيدة  املساهمة  ريم 

مساهمتها.

 : : تسير الشركة من قعل  التسيير 

للسيدة املبروفي ريم.

في  السنة  تبتدئ   : الشركة  سنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2922 فبراير  ع  بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم )82)2.

199 P

صيدلية عبير
 شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 99.999).ع درهم

املقر الرئي�سي : زنقة 22 مجموعة 

6 سيدي مومن الجديد رقم ع 

الدار العيضاء

بتاريخ  تقدمة  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر   ( يوم  برشيد  واملسجل 

برة  الطعيعي  الشخص  قام   2921

وخصومه  أصوله  بتقدمة  بوشرة 

ش.م.م  ععير  صيدلية  لشركة 

لهذا  أسست  وحيد  شريك  ذات 

الصافية  قيمتها  وتعلغ  الغرض 

99.999).ع درهم حسب  للمساهمة 

الحسابات مدقق  مكتب   تقرير 

تم  التقدمة  وبهذه   T.H AUDIT

الطعيعي  الشخص  على  التشطيب 
التجاري  السجل  من  بوشرة  برة 

لألشخاص الطعيبي  يوم 28 ديسمبر 

مبنوية  شركة  إلى  وتحويله   2921

شريك  ذات  ش.م.م  ععير  صيدلية 

وحيد ذات الخصائص التالية :
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ععير ش.م.م  صيدلية   : التسمية 

ذات شريك وحيد.

في  الشركة  موضوع   : املوضوع 

املغرب وفي كل العلدا  :

األدوية  مجال  في  االستثمار 

وامللحقات الطعية ؛

اعداد الوصفات الطعية املرخصة 

من طرف الطعيب ؛

منتجات  تسويق  بيع  امتالك 

صيدالنية  وشعه  صيدالنية 

وامللحقات الطعية ؛

التكميلية  املنتجات  جميع 
من قانو    17-94 املذكورة في املادة 

الصيدلة ؛

البمليات  كافة  عامة  وبصفة 

املالية  البقارية،  املنقولة،  التجارية، 

يرتعط بشكل  التي قد  الصناعية  أو 

معاشر أو غير معاشر بموضوع الشركة 

املحدد أعاله أو التي من شأنها تحفيز 

تنمية الشركة.
املقر الرئي�سي : زنقة 22 مجموعة 

ع  رقم  الجديد  مومن  سيدي   6

الدار العيضاء.

املدة : تحدد مدة الشركة في تسع 

من تاريخ  سنة ابتداء   (((( وتسبي  

إنشائها.
يحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 

الشركة في 99.999).ع )تالثة ماليي  

ويقسم  درهم،  ألف)  مئة  وتسع 

)999.)ع)  ألف  وتالثو   تسع  إلى 

درهم  مائة  االسمية  قيمتها  حصة، 

كلها  واحدة،  لكل  درهم)   199(

برة  للسيدة  ومخصصة  مكتتعة 

بوشرة املساهمة الوحيدة في تمثيل 

مساهمتها.

 : : تسير الشركة من قعل  التسيير 

للسيدة برة بوشرة.

في  السنة  تبتدئ   : الشركة  سنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

ديسمبر   28 بتاريخ  العيضاء  بالدار 

2921 تحت رقم ))5271.

200 P

صيدلية املركز التجاري ساحل
 شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 2.419.999 درهم

املقر الرئي�سي : مركز تجاري ساحل 
حد سوالم

بتاريخ  تقدمة  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر   17 يوم  برشيد  واملسجل 
الطعيعي  الشخص  قام   2921
أصوله  بتقدمة  هودى  الخزاري 
املركز  صيدلية  لشركة  وخصومه 
ذات  ش.م.م  ساحل  التجاري 
الغرض  لهذا  أسست  وحيد  شريك 
للمساهمة  الصافية  قيمتها  وتعلغ 
حسب  درهم   2.419.999
الحسابات مدقق  مكتب   تقرير 
تم  التقدمة  وبهذه   T.H AUDIT
الطعيعي  الشخص  على  التشطيب 
الخزاري هودى من السجل التجاري 
9ع  يوم  الطعيبي   لألشخاص 
شركة  إلى  وتحويله   2921 ديسمبر 
التجاري  املركز  صيدلية  مبنوية 
وحيد  شريك  ذات  ش.م.م  ساحل 

ذات الخصائص التالية :
التسمية : صيدلية املركز التجاري 

ساحل ش.م.م ذات شريك وحيد.
في  الشركة  موضوع   : املوضوع 

املغرب وفي كل العلدا  :
األدوية  مجال  في  االستثمار 

وامللحقات الطعية ؛
اعداد الوصفات الطعية املرخصة 

من طرف الطعيب ؛
منتجات  تسويق  بيع  امتالك 
صيدالنية  وشعه  صيدالنية 

وامللحقات الطعية ؛
التكميلية  املنتجات  جميع 
من قانو    17-94 املذكورة في املادة 

الصيدلة ؛
البمليات  كافة  عامة  وبصفة 
املالية  البقارية،  املنقولة،  التجارية، 
يرتعط بشكل  التي قد  الصناعية  أو 
معاشر أو غير معاشر بموضوع الشركة 
املحدد أعاله أو التي من شأنها تحفيز 

تنمية الشركة.

املقر الرئي�سي : مركز تجاري ساحل 
حد سوالم.

املدة : تحدد مدة الشركة في تسع 
من تاريخ  سنة ابتداء   (((( وتسبي  

إنشائها.
يحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 
)مليوني    2.419.999 في  الشركة 
درهم،  ألف)  وعشرة  مئة  وأرببة 
ويقسم إلى اربع وعشرو  ألف ومئة 
االسمية  قيمتها  حصة،   (24.199(
كلها  لكل واحدة،  درهم)   199( مائة 
مكتتعة ومخصصة للسيدة الخزاري 
تمثيل  في  الوحيدة  املساهمة  هودى 

مساهمتها.
 : : تسير الشركة من قعل  التسيير 

للسيدة الخزاري هودى.
في  السنة  تبتدئ   : الشركة  سنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
 2921 ديسمبر  9ع  بتاريخ  ببرشيد 

تحت رقم )1696.
201 P

شركة صيدلية ابن رشد برشيد 
 محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 2.799.999 درهم
املقر الرئي�سي : 9ع زنقة موالي دريس 

ازهر برشيد
بتاريخ  تقدمة  عقد  بمقت�سى 
واملسجل برشيد يوم ) ديسمبر 2921 
الهاشمي  الطعيعي  الشخص  قام 
وخصومه  أصوله  بتقدمة  حفصة 
برشيد  رشد  ابن  صيدلية  لشركة 
أسست  وحيد  شريك  ذات  ش.م.م 
الصافية  قيمتها  وتعلغ  الغرض  لهذا 
2.799.999 درهم حسب  للمساهمة 
الحسابات مدقق  مكتب   تقرير 
تم  التقدمة  وبهذه   T.H AUDIT
الطعيعي  الشخص  على  التشطيب 
السجل  من  حفصة  الهاشيمي 
يوم  الطعيبي   لألشخاص  التجاري 
9ع ديسمبر 2921 وتحويله إلى شركة 
برشيد   رشد  ابن  صيدلية  مبنوية 
ذات  وحيد  شريك  ذات  ش.م.م 

الخصائص التالية :

رشد  ابن  صيدلية   : التسمية 

برشيد ش.م.م ذات شريك وحيد.

في  الشركة  موضوع   : املوضوع 

املغرب وفي كل العلدا  :

األدوية  مجال  في  االستثمار 

وامللحقات الطعية ؛

اعداد الوصفات الطعية املرخصة 

من طرف الطعيب ؛

منتجات  تسويق  بيع  امتالك 

صيدالنية  وشعه  صيدالنية 

وامللحقات الطعية ؛

التكميلية  املنتجات  جميع 
من قانو    17-94 املذكورة في املادة 

الصيدلة ؛

البمليات  كافة  عامة  وبصفة 

املالية  البقارية،  املنقولة،  التجارية، 

يرتعط بشكل  التي قد  الصناعية  أو 

معاشر أو غير معاشر بموضوع الشركة 

املحدد أعاله أو التي من شأنها تحفيز 

تنمية الشركة.

موالي  زنقة  9ع   : الرئي�سي  املقر 

دريس ازهر برشيد.

املدة : تحدد مدة الشركة في تسع 

من تاريخ  سنة ابتداء   (((( وتسبي  

إنشائها.
يحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 

)مليوني    2.799.999 في  الشركة 

ويقسم  درهم،  ألف)  مئة  وسعبة 

 (27.999( إلى سعبة وعشرو  ألف 

 199( مائة  االسمية  قيمتها  حصة، 

مكتتعة  كلها  واحدة،  لكل  درهم) 

الهاشيمي  للسيدة  ومخصصة 

حفصة املساهمة الوحيدة في تمثيل 

مساهمتها.

 : : تسير الشركة من قعل  التسيير 

للسيدة الهاشيمي حفصة.

في  السنة  تبتدئ   : الشركة  سنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

 2921 ديسمبر  9ع  بتاريخ  ببرشيد 

تحت رقم 16967.

202 P
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GUISTO SHOP

SARL AU

البرفي املسجل  البقد  بناءا على 

في ع2 ديسمبر 2921 تم الجمع البام 

 GUISTO SHOP االستثنائي لشركة 

شريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد مقرها االجتماعي البعادي رقم 

124 حي فضلي شارع احمد الحنصالي 

تمارة.

مسجلة   199.999 رأسمالها 

بالسجل التجاري تحت رقم 127715 

شركة  حل  الجمع  هذا  في  وتقرر 

املسؤولية  ذات   GUISTO SHOP

املحدودة شريك وحيد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة  

فبراير   15 يوم  بتمارة  اإلبتدائية 

2921 تحت رقم 7455.

203 P

SOCIETE 

)ADVA H CONCEPT(

PROCES - VERBAL
DE LA’ASSEMBLE 

EXTRAORDINAIRE
du   07 - 1 - 2022

 بناءا على البقد البرفي املسجل في

البام  الجمع  تم   2922 يناير   7  

 ADVA H CONCEPT البادي لشركة

مقرها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ع1  سكتور   1 االجتماعي عمارة رقم 

حي   ( رقم  البرعار شقة  شارع   2 ر 

الرياض الرباط.

وتقرر في هذا الجمع :

حساب  من  حصة   259 تفويت 

السيد احمد الدوش لفائدة السيدة 

حنا  حماني.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

فبراير   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 122128.

204 P

SWEET MARINA
SARL AU

البرفي املسجل  البقد  بناءا على 

تم الجمع البام   2922 يناير  ع1  في 

 SWEET MARINA لشركة  البادي 

ذات املسؤولية املحدودة   SARL AU

شريك وحيد مقرها االجتماعي تجزئة 

زعير  يحيى  سيدي   46( رقم  خالد 

مسجلة   19.999.99 تمارة رأسمالها 

 7(95( بالسجل التجاري تحت رقم 

وتقرر في هذا الجمع قفل التصفية 

ذات   SWEET MARINA لشركة 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط يوم ع فبراير 2922 

تحت رقم 121857.

205 P

ديوا  األستاذ صالح الدين الشنكيطي

موثق

47، محج الحسن الثاني، الطابق الثاني

الدار العيضاء

الهاتف : 2ع.ع1/922.47.9ع.ع922.47.9

79.ع922.47.9

الفاكس : 14.ع922.47.9

شركة العمران الدار البيضاء 

- سطات
ش.م.

رأسمالها : 177.646.699 درهم

املقر االجتماعي : إقامة ععد املومن 

عمارة 1 شارع بير انزرا  درب غلف 

الدار العيضاء

السجل التجاري رقم )16886

بمقت�سى محضر اجتماع املجلس 

اإلداري البرفي بتاريخ 7 فبراير 2922 

املودع ضمن أصول البقود بديوا  

الشنكيطي،  الدين  صالح  األستاذ 

بتاريخ العيضاء،  بالدار   موثق 

15 فبراير 2922، فإ  شركة البمرا  

الدار العيضاء - سطات ش.م. قررت 

ما يلي :

يونس  السيد  منصب  نهاية 

بنرا�سي كمدير عام للشركة وتبيي  

عامة  كمديرة  ملد   بشرى  السيدة 

جديدة للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضعط 

العيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2922 فبراير  ع2  بتاريخ 

.814155
للنسخة واإلشارة

األستاذ صالح الدين الشنكيطي

206 P

صوديكسال

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها : 199.999 درهم

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

19 ديسمبر 2921 اتفق الجمع البام 

ذات  شركة  صوديكسال  لشركة 

مسؤولية محدودة يقدر رأسمالها ب 

199.999 درهم.

على ما يلي :

تغيير مقر الشركة

مقر  تغيير  البام  الجمع  قرر 

الشركة من شقة 6 عمارة 445 شارع 

الرو  سكتور 1، والد مطاع تمارة إلى 

رقم 44 شقة 4 شارع اللة مريم، سال 

الجديدة.

تفويت الحصص :

اليزامي،  فار9  السيد  قررا 

والسيدة صوفيا اليزامي، قاصرا  في 

شخص ممثلهم الشرعي السيد طارق 

اليزامي تفويت جميع حصصهم 199 

من فئة 199 درهم لفائدة الشركة بي 

السيد  في شخص مسيرها  هولدينغ 

طارق اليزامي.

األساسية  القواني   تحيي  

للشركة.

النظام  تحيي   البام  الجمع  قرر 

األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  التجاري 

فبراير   8 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 7491.

207 P

األستــــاذة إلهــــام تـوزانــــــي ادريســــي

موثقــــة بتمــــارة

LES VERGERS DE CITRUMA
 SARL

رأسمالها 19.999 درهم

بيـع حصـص 
تغيير الشكل القانوني للشركة

استقالة مسير وتبيي  مسير جديد
تحييـن القانـو  األساسـي

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتمارة في 12 يناير 2922 :

CITRUMA SARL شركة  باعت 

حصة   66 عمار  فنيد  للسيد 
الجاري  الحساب  في  ورصيدها 

 LES املسماة  الشركة  في  تملك  التي 

 VERGERS DE CITRUMA SARL

.AU

القانوني  الشكل  تغيير  تم 

 LES VERGERS« املسماة  للشركة 

ذات  شركة  من   »DE CITRUMA

مسؤولية محدودة بشريك واحد الى 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

بناني  قاسم  السيد  استقال 

اسمير9 من منصعه كمسير الشركة.

تم تبيي  السيد فنيد عمار كمسير 

جديد للشركة.

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تم تبديل   2922 يناير   12 بتمارة في 

القانو  األسا�سي للشركة :

الهدف االجتماعي : 

االستغالل بكل الوسائل بطريقة 

للضيبات  معاشرة  غير  أو  معاشرة 

الزراعية أو املخصصة للزراعة.

إجراء كل البمليات و املبامالت في 

املجال الزراعي التي من شأنها تحقيق 

للشركة  االجتماعي  الهدف  وتطوير 

أواملساعدة على ذلك.

 19.999  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة   1.999 إلى  مقسمة  درهم 

 199 اجتماعية قيمة كل واحدة منها 

درهم حررت بأكملها :

السيد فنيد عمار 6.699 درهم. 

 CITRUMA sarl 3.400 شركة 

درهم.
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املقر االجتماعي: الدار العيضاء، )، 
شارع خالد ابن الوليد، عي  السعع.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد فنيد عمار.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 2922 فبراير   16 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 165ع81. 
 للخالصة والعيا 

األستاذة إلهام توزاني إدري�سي

208 P

ديوا  األستاذ صالح الدين الشنكيطي
موثق

47، محج الحسن الثاني، الطابق الثاني
الدار العيضاء

الهاتف : 2ع.ع1/922.47.9ع.ع922.47.9
79.ع922.47.9

الفاكس : 14.ع922.47.9

شركة العمران لخيايطة
ش.م

رأسمالها : 25.999.999 درهم
املقر االجتماعي : كلم 28، طريق 
الجديدة، العقبة 9، الشطر 1

القطب الحضري والصناعي عمرا  
الساحل، 26492 حد السوالم

السجل التجاري رقم ع485
بمقت�سى محضر اجتماع املجلس 
اإلداري البرفي بتاريخ 7 فبراير 2922 
املودع ضمن أصول البقود بديوا  
الشنكيطي،  الدين  صالح  األستاذ 
بتاريخ العيضاء،  بالدار   موثق 
15 فبراير 2922، فإ  شركة البمرا  
الدار العيضاء - سطات ش.م. قررت 

ما يلي :
نهاية منصب السيد يونس بنرا�سي 
كمدير عام للشركة مكلف بالتفويض 
وتبيي   للشركة  البامة  اإلدارة  من 
عامة  كمديرة  ملد   بشرى  السيدة 
جديدة للشركة مكلفة بالتفويض من 

اإلدارة البامة للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط للمحكمة االبتدائية لبرشيد 

في ع2 فبراير 2922 تحت رقم 292.
للنسخة واإلشارة

األستاذ صالح الدين الشنكيطي

209 P

 SHOPOINT 
RC 158071

شركة ذات مسؤولية محدودة 
وشريك وحيد

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وشريك وحيد  

بمقت�سى القانو  األسا�سي املؤرخ 
تأسيس  تقرر  91/2922/ع9  بتاريخ 
  SHOPOINT اسم  تحمل  شركة 
وشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد خاصيتها كالتالي :
ذات   »SHOPOINT«  : التسمية 

مسؤولية محدودة وشريك وحيد.
الشركة تمار9 نشاطها   : الهدف 

باملغرب و خارجه،
التسويق  في  االستشارات 

واملعيبات عبر الهاتف ؛
التجارة اإللكترونية ؛

واملشورة  الدراسات  خدمات 
واملساعدة الفنية ؛

وسيلة،  بأي  الشركة،  مشاركة 
تتبلق  قد  التي  البمليات  جميع  في 
شركات  إنشاء  طريق  عن  بغرضها 
األسهم  جديدة أو االكتتاب أو شراء 
أو حقوق الشركات أو االندماج أو غير 

ذلك.
الشركة  مقر   : االجتماعي  املقر 
حدد في البنوا  التالي : رقم 15 شارع 

االبطال شقة رقم 4 اكدال الرباطـ..
املدة القانونية : تأسست الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   (( ملدة 

التأسيس النهائي لها.
رأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
الشركة حدد في معلغ 199.999 درهم 
 199 من  حصة   1999 إلى  قسمت 
ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة 
بما  »غيثة كحاك«  من طرف السيد 

مقداره 199.999 درهم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 
فرنسا،  ب  القاطنة  كحاك  غيثة 
بتاريخ  مزدادة  الجنسية  مغربية 
املغرب   – بالرباط  7))1/ع19/9 
رقم  الوطنية  للعطاقة  حاملة 

.AA55154

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ      158971 رقم  تحت  بالرباط 

.17/92/2922
210 P

VERTINTA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 199.999 درهم
الكائن مقرها : الدار العيضاء
11 مكرر، زنقة أحمد أكراد

الوازيس
السجل التجاري : 1ع9.ع42

تفويت حصص شركة
بموجب الجمع البام غير البادي 
للشركاء املنبقدة في 28 يناير 2922، 

تمت مباينة وإقرار ما يلي :
التي  شركة  حصة   599 تفويت 
يمتلكها السيد ععد املجدي تازالوي 

.IDNACO لفائدة شركة
للنظام  التالزمي  التبديل 

األسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
بتاريخ العيضاء  للدار   التجارية 
17 فبراير 2922 تحت رقم 28عع81.
211 P

EMAAR TINJA
شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
رأسمالها : 826.799.ع27 درهم
املقر االجتماعي : 11، شارع األمير
سيدي محمد، السوي�سي، الرباط
رقم السجل التجاري : 1)1589

الجمبية  محضر  على  بناء 
املنبقدة بتاريخ  البامة االستثنائية، 

16 نوفمبر 2921 تقرر ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة :

شارع محمد الخامس،   49  : من 
شقة 6، طنجة.

سيدي  األمير  شارع   ،11  : إلى 
محمد، السوي�سي، الرباط.

تم اإليداع القانوني وتقييد شركة 
التسجيل   بمكتب   EMAAR TINJA
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 
22 فبراير 2922 تحت رقم ع7ع122.

من أجل املستخرج واإلشارة

الجمبية البامة االستثنائية

212 P

STE INTRENET DIGITAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 
تأسيس شركة 

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة    2922 ينابر   97
وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخاصيات التالية :
 STE  : االجتماعي  اإلسم 

INTRENET DIGITAL SARL AU
 - : مركز اتصال  النشاط التجاري 
مقاول خدمات تكنولوجيا املبلومات.

ع  زنقة   22 رقم   : املقر االجتماعي 
قطاع دال البساتي   مكنا9. 

املدة : )) سنة. 
فاتح   من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1ع ديسمبر. 
درهم    199.999  : الرأسمال 
كل  قيمة  حصة   1999 إلى  مقسمة 
الواحدة،  للحصة  درهم    199 منها 

وزعت على الشكل التالي :
 1999 الصحاقي  أنور   : السيد 

حصة.
الصحاقي  أنور  للسيد   : التسيير 

املسير الوحيد للشركة.
التوقيع : للسيد أنور الصحاقي.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
تحت   22/92/2922 بمكنا9 بتاريخ 

رقم السجل التجاري ع5551.
213 P

 CENTRE D’ESTHETIQUE ET
DE PARA PHARMACIE

SARL AU
CAPITAL SOCIAL : 300.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : APPT N° 9
 IMM N° 18 AV HASSAN 2 VN

MEKNES
سجل تجاري 42151

توثيقي  عام  محضر  بمقت�سى 
مسجل   ،2921 أكتوبر   11 بتاريخ 
بمكنا9 بتاريخ ) ديسمبر 2921، تم 

بمقتضاه :
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السادة  حصص  جميع  تفويت 
وائل امباريج، نوميديا امباريج، مرام 
امباريج، والسيد فيصل امباريج إلى 

السيدة وفاء عقاري.
 7 6 والفصل  وبذل عدل الفصل 

من القانو  األسا�سي للشركة.
الفصل 6 : رأسمال الشركة أصعح 
درهم مقسم  99.999ع   : في  محددا 

على الشكل التالي :
99.999ع   : عقاري  السيدة وفاء 

درهم.
 : هي  الشركة  رأسمال  مجموع 

99.999ع درهم.
الفصل 7 :

رأسمال الشركة أصعح محددا في :  
999ع  إلى  مقسم  درهم.  99.999ع 

حصة مقسمة على الشكل التالي :
999ع   : عقاري  وفاء  السيدة 

حصة.
املكونة  الحصص  مجموع 

لرأسمال الشركة هي 999ع حصة.
توثيقي  عام  محضر  بمقت�سى 
مسجل   ،2921 ديسمبر   27 بتاريخ 
 ،2921 ديسمبر   28 بمكنا9 بتاريخ 

تم بمقتضاه :
فيصل  السيد  استقالة  تقديم 
املباريج من منصعه كمسير للشركة 
وإعطائه إبراء تام للمدة التي قضاها 

في التسيير مع شكره على ذلك.
تبيي  السيد وائل امباريج كمسير 

للشركة.
بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
2921، مسجل بمكنا9  )2 ديسمبر 
تم   ،2921 ديسمبر   2( بتاريخ 

بمقتضاه :
تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
.SARL AU إلى SARL من

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بمكنا9  مسجل   ،2922 فبراير   11
بتاريخ 15 فبراير 2922، تم بمقتضاه 
 CENTRE تم تغيير اسم الشركة من :
 D’ESTHETIQUE ET DE PARA
إلى   PHARMACIE SARL AU
 APHRODITE MEKNES BEAUTY

.SARL AU
األستاذ احمد الحضري

للخالصة والنشر

214 P

 GROUPE DE

 CONSTRUCTION DE

ROUTES ET DE TRAVAUX

GCRT SARL

CAPITAL SOCIAL : 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : MAGASIN N° 4

IMMEUBLE 27 HAY KORTOBA

SIDI BOUZEKRI MEKNES

سجل تجاري )5541

بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

بمكنا9  مسجل   ،2922 يناير   12

وضع  تم   ،2922 يناير  ع1  بتاريخ 

»شركة  لتأسيس  األسا�سي  القانو  

شركة  املحدودة«  املسؤولية  ذات 

ذات الخصائص التالية :

 GROUPE DE  : التسمية 

 CONSTRUCTION DE ROUTES

ET DE TRAVAUX - GCRT- SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 MAGASIN N° 4 : املقر االجتماعي

 IMMEUBLE 27 HAY KORTOBA

SIDI BOUZEKRI MEKNES

 TRAVAUX DIVERS  : الغرض 

.OU CONSRUCTIONS

املدة : )) سنة.

يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

وععد  عزوزي  أمي   السيدا   طرف 

الغني عزوزي.

ملزمة  الشركة  تصعح   : اإلمضاء 

السيد أمي  عزوزي أو ععد  بإمضاء 

الغني عزوزي.

 599.999  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم مقسم إلى 5999 حصة من فئة 

199 درهم للحصة الواحدة

على  ومقسمة  للشركاء  مملوكة 

الشكل التالي :

السيد أمي  عزوزي 1599 حصة.

 1599 الغني عزوزي  السيد ععد 

حصة.

 1999 عزوزي  رقية  السيدة 

حصة.

السيد محمد عزوزي 599 حصة.

السيد أنس عزوزي 599 حصة.

ما مجموعه : 5999.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 1ع ديسمبر من كل سنة.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5541(
األستاذ احمد الحضري

للخالصة والنشر
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SOCIETE HAMYAS PROMO
SARL A.U

رأسمالها االجتماعي : 199.999 

درهم

 SIEGE SOCIAL : APPT 2 HAY

 AL AMAL TRANCHE 3 LOTS

RIYAD OUISLANE MEKNES

سجل تجاري 74727

بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

2922، مسجل بمكنا9  فاتح فبراير 

تم بمقتضاه   ،2922 فبراير   7 بتاريخ 
رفع رأسمال الشركة بتقديم حصص 

وذلك  قيمتها  تحديد  تم  عينية 

خعير  أعده  الذي  التقرير  على  بناء 

محاسعاتي وعليه فقد تم :
من  الشركة  رأسمال  رفع 

درهم   799.599 درهم إلى   199.999

أي بزيادة 699.999 درهم.

6999 حصة عينية في  أي بزيادة 

للحصة  درهم   199 بقيمة  الشركة 

الواحدة مقسمة على الشكل التالي :

السيد ياسر طاهري 599ع حصة 

عينية.

599ع  السيد حمزة أمي  طاهري 

حصة.

مجموع : 7999 حصة عينية.

والفصل  6  وبذلك عدل الفصل 

 7 من القانو  األسا�سي للشركة.
الفصل 6 : رأسمال الشركة أصعح 

درهم مقسم   799.999  : في  محددا 

على الشكل التالي :

59.999ع   : طاهري  ياسر  السيد 

درهم.
طاهري  أمي   حمزة  السيد 

59.999ع درهم.

 : هي  الشركة  رأسمال  مجموع 

799.999 درهم.

الفصل 7 :

رأسمال الشركة أصعح محددا في :  

 7999 إلى  مقسم  درهم.   799.999

حصة مقسمة على الشكل التالي :

599ع   : طاهري  ياسر  السيد 

حصة.

السيد حمزة أمي  طاهري : 599ع 

حصة.

املكونة  الحصص  مجموع 

لرأسمال الشركة هي 7999 حصة.
األستاذ احمد الحضري

للخالصة والنشر
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GEOMANAGEM 
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2916 ديسمبر   2( املؤرخ بتاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

باملواصفات التالية:

 GEOMANAGEM  : التسمية 

SARL AU

داوود  أيت  دوار   : التجاري  املقر 

واويزغت أزيالل.

االستغالل   : التجاري  الهدف 

املنجمي واملقالع.

 199.999 في  محدد   : الرأسمــال 

درهم.

املدة : )) سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : السيد مباد باد�سي.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

يوليو   5 االبتدائية بعني مالل بتاريخ 

2917 تحت رقم 65).

السجل التجاري رقم : )22ع.

217 P
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TAKKAT IMMO
SARL AU

EN CLOTURE

RC N° 129129 / TEMARA

حل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتمارة 

املساهم  قرر   2922 فبراير   11 في 

 SOCIETE TAKKAT في  الوحيد 

 IMMO SARL AU EN CLOTURE

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
تجزئة  درهم،   199.999 رأسمالها 

ملوية  زنقة  ب   15 رقم  بتهوفن 

الهرهورة تمارة، ما يلي :

 SOCIETE املسماة  الشركة  حل 

 TAKKAT IMMO SARL AU EN

.CLOTURE

اهراي  اسبيد  السيد  تبيي  

كمصفي لها.

تحديد املقر تجزئة بتهوفن رقم 15 

ب زنقة ملوية الهرهورة تمارة، كمقر 

للتصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

تمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتاريخ  D759416-9ع رقم   تحت 

22 فبراير 2922.

218 P

STE MORAPLAN
SARL

رقم السجل التجاري : )5472

تمديد النشاط
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2922 يناير  ع1  بتاريخ  بمكنا9 

ما يلي :

توسيع نشاط الشركة : 

شركة  نشاط  توسيع  تم 

النشاط  بإضافة   MORAPLAN

مكتب الدراسات والهندسة املدنية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية بمكنا9 

بتاريخ ) فبراير 2922 تحت رقم 596.
لالستخالص والعيا 

املبالج محمد

219 P

STE SALJI TRANS
 SARLAU

Capital Social : 100.000 DHS
تبديل في الشركة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة 
واملنبقد   SALJI TRANS SARL AU

بتاريخ 25 يناير 2922 تقرر ما يلي :
تبيي  مسير جديد للشركة.

ابندكالي  استقالة السيدة حسناء 
محمد  السيد  جديد  مسير  وتبيي  

حجاجي.
تغيير مقر الشركة.

الزهور  زنقة  مكرر  ع)1   : من 
قطاع ا حي الرحمة سال.

إلى : 8ع1 زنقة الوالدية دار لحمرا 
سال.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

بسال تحت رقم 7)ع8ع.
220 P

EASYGARD
SARL AU

فسخ للشركة
بمقت�سى محضر القرار االستثنائي 
 2921 ديسمبر   27 بتاريخ  بتمارة 

للشركة تقرر ما يلي :
من  ابتداء  الشركة   فسخ 
السيدة  وتبيي    2921 ديسمبر   27
للشركة،  مصفية  الخالدي  فاطمة 
باملقر  التصفية  مقر  تبي   كما 
 24 تجزئة   : للشركة  االجتماعي 

هكتار، قطاع ع رقم 24، تمارة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 
رقم  تحت   2922 فبراير   22 بتاريخ 

84ع122.
221 P

MEDI MINE
SARL AU

رأ9 املال : 199.999 درهم
نقل املكتب الرئي�سي

البادية  البامة  الجمبية  إ  
لشريك  عادية  غير  بصفة  املنبقدة 
شركة MEDI MINE بتاريخ ع نوفمبر 

2921 قررت :

يقرر املساهم الوحيد نقل املكتب 
املسجل للشركة من : ركراكة، إقامة 
الكورنيش، الطابق السفلي، عمارة 2 

رقم 1، الدار العيضاء.
إلى البنوا  الجديد الكائن في : حي 
األمير هيريتير، شارع حسن األول، رقم 

91عع، البيو .
تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 
لدى املحكمة التجارية بالدار العيضاء 
رقم  تحت   2921 نوفمبر   26 بتاريخ 

.891(54
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MEDI MINE
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
العيضاء  بالدار   291( سبتمبر   1(
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

واحد ذات الخصائص التالية :
.MEDI MINE : التسمية

محدودة  شركة   : الشركة  نوع 
املسؤولية ذات شريك واحد.

إقامة  ركراكة،   : االجتماعي  املقر 
الكورنيش، الطابق السفلي، عمارة 2 

رقم 1، الدار العيضاء.
في  كهدف  لها  الشركة   : الهدف 

املغرب أو خارجه :
والدولي  املحلي  البري  النقل 

للعضائع واملنتجات املختلفة ؛
من  املستخرجة  املواد  كافة  نقل 

املحاجر ؛
في  واستغالله  محجر  أي  افتتاح 

مكشوف أو في صالة عرض ؛
واالستغالل  والعحث  التنقيب 
املباد ،  أنواع  لجميع  واملبالجة 
وكذلك شراء وبيع واستيراد وتصدير 
ثالثة،  ألطراف  أو  الخاص  لحسابها 
للمباد  أو املتبلقة بالخامات، بما في 
ذلك اآلالت والبمليات التقنية وأي 

�سيء آخر ذات طعيبة مماثلة ؛
بيع وشراء جميع مواد التبدين ؛

أنواعها  بكافة  املتفجرات  شراء 
في  واستغاللها  الستخدامها  حصرا 

املحاجر ؛

استغالل أي نوع من أنواع الرمل 
والجرافيت والجرانيت والرخام والحجر 
وغيرها من املحاجر عن طريق التبدين 
الوسائل  وبجميع  والغربلة  والتكسير 

امليكانيكية والصناعية وغيرها ؛
نقل العضائع لحساب الغير ؛

أعمال  وجميع  الطرق  أعمال 
التسطيح واملعاني البامة ؛

شراء وبيع واستيراد وتصدير مواد 
ومبدات التبدين ؛

وبيع وتأجير وتشغيل جميع  شراء 
املركعات أو غيرها من وسائل النقل 

التي يمكن أ  تخدم أغراض الشركة ؛
البمليات  كل  عامة  وبصفة 
الصناعية  البقارية  الغير  البقارية 
املالية أو التجارية التي تتبلق معاشرة 
أو غير معاشرة بالهدف والتي من شأنها 
تنمية  في  املساعدة  على  تبمل  أ  

الشركة.
نور  السيد  تبيي   تم   : التسيير 
غير  ملدة  كمسير  البرب  ايت  الدين 

محدودة.
رأ9 املال : حدد في معلغ 199.999 
درهم مقسم إلى 1999 حصة من فئة 
199 درهم للحصة الواحدة ومقسم 

كالتالي :
البرب  ايت  الدين  نور  السيد 

1999 حصة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 
لدى املحكمة التجارية بالدار العيضاء 
تحت رقم   291( سبتمبر  ع2  بتاريخ 

.714485
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EAM AMENAGEMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ش.ذ.م.م

ذات الرأسمال : 199.999 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 5 زنقة 

أرفود، الشقة رقم 2 مكرر، حسا ، 
الرباط

ببد مداولة الجمع البام االستثنائي 
تفكيك  قرر   2921 ديسمبر   6 ليوم 
املسعق للشركة ووضبها على التصفية.
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كمأمور  البام  الجمع  عي  

البفير  رضوا   السيد  للتصفية 

بجميع  تمتيبه  مع  للشركة  كمسير 

عملية  إنهاء  قصد  الصالحيات 

واألصول  املوادر  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.

حدد مقر التصفية في رقم 5 زنقة 

2 مكرر، حسا ،  أرفود، الشقة رقم 

الرباط. 

تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

22 فبراير 2922 تحت رقم ع8ع122.

224 P

BEST MENAGE

SARL

I - بمقت�سى املحضر الصادر بتاريخ 

 BEST لشركة   2929 أغسطس   28

MENAGE شركة محدودة املسؤولية 

ذات رأسمال يقدر ب 599.999 درهم 

15 رمضا ،  والكائن مقرها بقسارية 

رقم عع زاوية كانزاريس وستراسعورغ، 

السجل  في  واملسجلة  العيضاء  الدار 

رقم  تحت  العيضاء  بالدار  التجاري 

ع15926 قرر الشركاء ما يلي :

 BEST لشركة  املسعق  الحل 

MENAGE SARL وجبلها في وضبية 

تصفية حسابات.

البلج  اليا9  السيد  تبيي  

إقامة جنات  والقاطن بحي النسيم، 

العيضاء  الدار   ،19 رقم  العيضة، 

كمصف لحسابات الشركة.

حسابات  تصفية  مقر  تحديد 

 الشركة بقسارية 15 رمضا ، رقم عع 

الدار  كانزاريس وستراسعورغ،  زاوية 

العيضاء.

- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

22 فبراير 2922 تحت رقم 98/22)ع81.

225 P

STE VULCABRAT TOP

SARL

رأسمالها : 2.999.999 درهم

السجل التجاري : 751)

تبديل في الشركة

 في إطار الجمع االستثنائي لشركة 

 STE VULCABRAT TOP SARL

واملنبقد بتاريخ 9ع أبريل 2921 تقرر 

ما يلي :

منح الحصص :

 %48 ابراهيم  ببنو  السيد  منح 

 :  من حصصه االجتماعية إلى أبنائه 

بسبر  ياسي   ببنو  السيد  ابنه 

ببنو  السيد  ابنه  درهم،   18.999

ابنته  درهم،   19.999 محسن بسبر 

 19.999 بسبر  سناء  ببنو  السيدة 

درهم وزوجته السيدة امش لطيفة 

 199 وبسبر  درهم   19.999 بسبر 

درهم للحصة.

تبيي  مسير جديد للشركة :

يقرر الجمع البام تبيي  السيدا  

ببنو ياسي  وببنو ابراهيم كمسيرين 

للشركة.

تحويل املقر االجتماعي للشركة :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

5 تجزئة كوت حصي ، سال  من رقم 

رضا،  تجزئة  4ع،  رقم  إلى  الجديدة 

والد هالل، حصي ، سال الجديدة.

رفع رأسمال الشركة :

بمقدار  الشركة  رأسمال  رفع 

إنشاء  من خالل  درهم   2.999.999

 199 بقيمة  جديدة  حصة   1(.999

درهم.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

بتاريخ  8282ع  رقم  تحت   بسال 

7 فبراير 2922.

226 P

 MENUISERIE ALMUNIUM

MESBAHI
ش.م.م ش.و

الرأسمال االجتماعي : 199.999 درهم

 املقر االجتماعي : زنقة الحرية، 

الرقم )2 قطاع النهضة، لبيايدة، 

سال

تبديل
بمقت�سى الجمع البام الغير البادي 

 2921 نوفمبر  9ع  بتاريخ  املنبقد 

 MENUISERIE شركة  شركاء  قرر 

ALMUNIUM MESBAHI ما يلي :

 : مسعقا  الشركة  حل   -  1

البادي قرر حل  الغير  البام  الجمع 

 MENUISERIE مسعقا  الشركة 

ALMUNIUM MESBAHI ش.م.م.

: الجمع  - املكلف بحل الشركة   2

البام الغير البادي قرر تكليف السيد 

حميد املصعاحي بحل الشركة مسعقا.

ع - مقر حل الشركة : الجمع البام 

الغير البادي قرر حل الشركة مسعقا 

 ،2( الرقم  زنقة الحرية،   : بالبنوا  

قطاع النهضة، لبيايدة، سال.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بسال  االبتدائية   باملحكمة 

21 فبراير 2922 تحت رقم 2)ع8ع.

227 P

 LABO PHOTO BOUABID

CHERQUI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 159.999 درهم

املقر االجتماعي : ساحة 29 غشت، 

قيسارية السالمة ابي جبد

السجل التجاري : 65

بتاريخ  عرفي  محضر   بمقت�سى 

22 فبراير 2921 تم ما يلي :

الشركة  مديرة  وفاة  عن  إعال  

السيدة سليم رحمة بتاريخ 5 سبتمبر 

.2918

تبيي  السيد عدنا  الية كمدير 

للعطاقة  حامل  للشركة،  جديد 

.AA7246الوطنية رقم ع

بتاريخ  القانوني  اإليداع  تم   لقد 

17 نوفمبر 2921 تحت رقم 122.

228 P

STE MINIMAL TOURS
SARL

 HAY EL MANZEH N°313 CYM

RABAT

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2922 11 فبراير  الغير البادي بتاريخ 

تم إقرار ما يلي :

الجياني  يوسف  السيد  استقالة 

من مهامه في التسيير وتبيي  السيدة 

لشركة  وحيدة  مسيرة  بكراط  مريم 

منيمال تور.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 22 فبراير 2922 

تحت رقم 68ع122.

229 P

 STE DAR AL FALLAH 

AL BAHRAOUI
SARL AU

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 BAHRAOUI SIDI ALLA 

EL BAHRAOUI

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2922 فبراير   ( الغير البادي بتاريخ 

لشركة دار الفالح العحراوي :

تم الحل املسعق لشركة دار الفالح 

السلمني  السيد  وتبيي   العحراوي 

ععد البالي كمصفي للشركة بمقرها 

االجتماعي الحي اإلداري سيدي عالل 

العحراوي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

ع2 فبراير 2922 تحت رقم 72.

230 P
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ARRIBATIA PROMO
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2922 فبراير  ع  بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

الهدف االجتماعي : العناء، أعمال 

مختلفة.
رأسمال الشركة : 199.999 درهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 

199 درهم للحصة الواحدة :

ععد الحميد ملي  599 حصة ؛

جنت بوجندار 299 حصة ؛

امحمد املهدي ملي  199 حصة ؛

منى ملي  199 حصة ؛

كنزة ملي  199 حصة.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

نيويورك،  شارع   15  : املقر 

املحيط، الرباط.

املسير : ععد الحميد ملي .
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.1589(5

231 P

GH PRO 
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة
في البرفي  البقد  تسجيل   تاريخ 

2922 بالرباط والتي تحمل   4 فبراير 

الخصائص التالية :

بيع   - التجارة   : الهدف االجتماعي 

اللوازم واملواد املكتبية.
رأسمال الشركة : 199.999 درهم 

نقدا، وهي تمثل 1999 حصة من فئة 

199 درهم للحصة الواحدة.

ملكية حصص املشاركة هي :

 1999  : بلقريني  زينب  السيدة 

حصة أي 199.999 درهم.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

نصر  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

املستقعل شارع طارق بن زياد تمارة.

بلقريني  زينب  السيدة   : التسيير 

لفترة غير محددة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

)ع55ع1.

232 P

 GRH PRO 
S.A.R.L.AU 

تأسيس شركة
في  البرفي  البقد  تسجيل  تاريخ 

بالرباط والتي تحمل   2922 يناير  1ع 

الخصائص التالية:

الهدف االجتماعي : التجارة.

رأسمال الشركة : 199.999 درهم 

نقدا، وهي تمثل 1999 حصة من فئة 

199 درهم للحصة الواحدة.

ملكية حصص املشاركة هي :

 599  : املرسني  محمد  السيد 

حصة أي 59.999 درهم.

السيد الرياني رشيد    : 599 حصة 

أي 59.999 درهم.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع دجنبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 8 9ع شقة  رقم   : املقر االجتماعي 

 - زنقة موالي احمد الوكيلي  حسا  

الرباط. 

املرسني  محمد  السيد   : التسيير 

كمديرين  رشيد  الرياني  والسيد 

مشاركي  لفترة غير محددة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.157847

233 P

IFAP HORIZON
SARL

فسخ الشركة
بمقت�سى محضر القرار االستثنائي 
للشركة بتمارة بتاريخ 22 فبراير 2921 

تقرر ما يلي :
من  ابتداء  الشركة  هذه  فسخ 
وتبيي    2921 فبراير   22 تاريخ 
املصفية  مقعول  سارة  السيدة 
للشركة، وتبيي  مقر التصفية باملقر 
االجتماعي للشركة : عمارة 1ع شقة 4 

حي النهضة 2، تمارة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 
بتاريخ 22 فبراير 2922 تحت رقم )126.
234 P

 ELBILIA SKOLAR LISSASFA
PRIVE

شركة مساهمة
رأسمالها : 167.999.999 درهم

املقر االجتماعي : شارع سيدي محمد 
بن ععد هللا، برج مارينا 2، الطابق 
الخامس، مارينا شوبينج سانتر، 

الدار العيضاء
رقم السجل التجاري : 5)4517 

الدار العيضاء
رقم التبريف الجعائي : 464726)ع

بمقت�سى محضر اجتماع مجلس 
 ELBILIA SKOLAR لشركة  اإلدارة 
بتاريخ  املنبقد   LISSASFA PRIVE 

)2 ديسمبر 2921، تقرر ما يلي :
لبملية  النهائي  اإلنجاز  مباينة 
من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 167.999.999 إلى  درهم  99.999ع 
الجمبية  طرف  من  املقررة  درهم 
بتاريخ  املنبقدة  البادية  غير  البامة 

18 أكتوبر 2921.
تغيير النظام األسا�سي إثر ذلك.

باإلجراءات  للقيام  الصالحيات 
القانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 
17 فبراير 2922 تحت رقم 426ع81.

للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

235 P

SAMUDOM
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 199.999 درهم
مقرها االجتماعي : قطاع الوئام، 
شارع القاهرة رقم 6ع، البيايدة، 

سال
حل نهائي

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  قرر شركاء   2921 نوفمبر   11
SAMUDOM شركة ذات مسؤولية 
درهم   199.999 رأسمالها  محدودة 
مقرها االجتماعي قطاع الوئام، شارع 
القاهرة رقم 6ع البيايدة، سال التالي :
املوافقة على تقرير املصفي وعلى 

الحساب لبملية التصفية.
وإعفاء  التصفية  عملية  إتمام 

املصفي من مهامه.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 االبتدائية بسال بتاريخ 16 فبراير 2922 

تحت رقم 54ع8ع.
236 P

 BEAUTIFUL MOROCCO
VOYAGES

SARLAU
بيع حصص

الغير  البام  الجمع  بمقت�سى 
قرر   2929 يناير   6 بتاريخ  البادي  

الشريك الوحيد ما يلي :  
حصة  599ع  بيع  على  التصديق 
التي يمتلكها السيد حسن بلبشوب 
 BEAUTIFUL MOROCCO بشركة 
لفائدة   VOYAGES  SARL AU
السيدة ليلى بلبشوب، بالتالي يصعح 

توزيع الحصص على الشكل التالي :
 1599 بلبشوب  حسن  السيد 

حصة ؛
599ع  بلبشوب  ليلى  السيدة 

حصة ؛
مجموع الحصص 5999 حصة.

تغيير الشكل القانوني من  شركة 
ذات  محدودة  املسؤولية  ذات 
ذات  شركة  إلى  الوحيد  املساهم 

مسؤولية محدودة.
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بلبشوب  السيد حسن  استقالة 
السيدة  وتبيي   التسيير،  مهام  من 
لعطاقة  الحاملة  بلبشوب،  ليلى 
  A61ع49ع رقم  الوطنية  التبريف 

كمسيرة جديدة ووحيدة للشركة .
تلتزم الشركة اتجاه العنك بالتوقيع 
بلبشوب  حسن  للسيد   املنفصل 

أو السيدة ليلى بلبشوب.
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

تغيير العنود 1، 6، 7 و15 للقانو  
األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 
بتاريخ ع يناير 2922 تحت رقم 121141 

سجل تجاري رقم 67ع7).
237 P

أحداث نيوز ماروكين
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأسمالها 199.999 درهم

البنوا  : 1ع زنقة مارتير ععد السالم 
بن محمد، مكتب رقم 2، فالفلوري، 

إقامة رياض الزيتو  - القنيطرة
السجل التجاري: ع5ع64

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس   2922 فبراير   11 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد
نيوز  أحداث   : الشركة  اسم 

ماروكي .
الشريك : السيد فقير مراد.

وكالة خاصة   : التجاري  النشاط 
بتوفير املستندات واملقاالت للصحافة.

ععد  مارتير  زنقة  1ع   : البنوا  
 ،2 رقم  مكتب  محمد،  بن  السالم 
الزيتو ،  رياض  إقامة  فالفلوري، 

القنيطرة.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

تسجيليها بالسجل التجاري
تحديد  تم  الشركة:  رأسمال 
درهم   199.999 بمعلغ  الرأسمال 
مراد،  فقير  للسيد  بالكامل  مملوكة 
ومقسمة إلى 1999 حصة بقيمة 199 

درهم للحصة.

السيد فقير  تبيي   تم   : التسيير 
رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل  مراد 
 18 زنقة  في  والقاطن   G2852(4 
48 حي الجزائر القنيطرة، مسير  رقم 

قانوني للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 2922 فبراير   22 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 9592).
238 P

SDG-CMC SOUSS-MASSA
شركة املساهمة

رأسمالها 99.999ع درهم
املقر االجتماعي : تقاطع طريق 

الطريق رقم 59 والطريق الوطني 
 ROUTE 49297 .رقم 11، ص.ب
NOUACEUR سيدي مبروف - 

الدار العيضاء
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2921 تم إنشاء القانو    )2 نوفمبر 
 SDG-CMC« لشركة  األسا�سي 
املساهمة  SOUSS-MASSA« شركة 

والتي تتصف كما يلي :
SDG-CMC SOUSS-»  : اسمها 

.»MASSA
شركة   : القانوني  الشكل 

املساهمة.
تقاطع طريق   : االجتماعي  مقرها 
الوطني  والطريق   59 رقم  الطريق 
 ROUTE  49297 ص.ب.   ،11 رقم 
NOUACEUR سيدي مبروف - الدار 

العيضاء
وتشغيل  وإدارة  تأجير   : هدفها 
سو9  جهة  واملهارات  املهن  مدينة 
 Cité des métiers et des ماسة 
compétences de larégion Souss-

.Massa
البمليات  جميع  عام،  وبشكل 
التجارية  أو  السياحية  أو   املالية 
أو الصناعية أو املنقولة أو البقارية، 
مرتعطة  تكو   أ   املحتمل  من  التي 
كليا  معاشر،  غير  أو  معاشر   بشكل 
أو جزئيا بأي من األشياء أو الخصائص 

أو أي أشياء مماثلة أو ذات صلة.

سنة تبتدئ من يوم   ((  : أمدها 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
املساهمات : رأ9 املال - األسهم :

بمعلغ  املال  رأ9  تحديد  تم 
إلى  مقسمة  وهي  درهم،  99.999ع 
لكل  درهم   199 بقيمة  سهم  999ع 
الرتعة،  نفس  من  جميبها  منها، 
الكاملة  االسمية  قيمتها  إلى  وتدفع 
عند االكتتاب عن طريق املدفوعات 

النقدية.
التسيير : يسير الشركة األشخاص 

الذاتيي  :
املزدادة  اطريشا،  لعنى  السيدة 
مغربية   ،1(85 أبريل   1( بتاريخ 
عامة،  مديرة  رئيسة  الجنسية، 
رقم  الوطنية  للعطاقة  الحاملة 
C(46718 عنوانها : الرقم 61 تجزئة 

اقعال ع خريعكة.
املزداد  بنداود،  محمد  السيد 
مغربي   ،1(7( فبراير   ( بتاريخ 
الجنسية، متصرف، الحامل للعطاقة 
 : عنوانه   AD89(72 رقم  الوطنية 
فيال الرقم 1ع1 جنا  الدروة الدروة.
املزداد  بفو�سي،  معارك  السيد 
مغربي   ،1(62 أبريل  ع2  بتاريخ 
الجنسية، متصرف، الحامل للعطاقة 
حي   : عنوانه   Q6118ع الوطنية رقم 
تيكيوين  1ع  تليال املبمورة فيال رقم 

أكادير.
األشخاص املبنويي  :

وإنباش  املنهي  التكوين  مكتب 
مقرها  عمومية،  مؤسسة  الشغل، 
 59 رقم  الطريق  طريق  تقاطع   :
ص.ب.   ،11 رقم  الوطني  والطريق 
 (ROUTE NOUACEUR(  49297
العيضاء،  الدار   - مبروف  سيدي 
وتطوير  البمل  تشجيع   : هدفها 
تنظيم  املنهي،  التدريب  وتكييف 

ومراقعة التبلم.
رقم   : التجاري  السجل  رقم 
 : للمقاولة  املوحد  التبريف 
التبريف  14999981ع991674 
الضريبي 1622622 املمثل القانوني : 
السيدة لعنى اطريشا، بصفتها املديرة 
البامة ملكتب التكوين املنهي وإنباش 

الشغل.

املدققو  : تم تبيي  مكتب فزازي 
وشركائه ممثله السيد خالد فزازي، 
مراجبا لحسابات الشركة ملدة عام 
واحد تنتهي في وقت انبقاد الجمبية 
حسابات  في  للعت  البادية  البام 

السنة املنتهية في 1ع ديسمبر 2921.
تم تجميد األموال   : حساب بنكي 
النقدية على حساب غير متوفر رقم 
279)ع9117899999692289992 
التأسيس  قيد  الشركة  باسم  فتح 
 ،(BMCE )مجموعة  في بنك إفريقيا 
في  الواقع  برجا،  عي   أعمال  مركز 
18 شارع جبفر البرماكي، عي  برجا، 

الدار العيضاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى املحكمة التجارية بالدار 
العيضاء بتاريخ 22 فبراير 2922 تحت 

سجل تجاري رقم )61عع5.
للتلخيص والنشر

املسيرين

239 P

السفار خالد
خعير محاسب

الهاتف : )768155ع95

KIZA FACE EXPERT
SARL

عمارة أ، شقة 16، مفترق
 شارع الحسن الثاني وزنقة 
ععد البزيز الفشتالي، الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
 ،2922 يناير   19 بتاريخ  بالرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة بشريك وحيد ذات الصفات 

اآلتية :
.»KIZA FACE EXPERT« : اإلسم

: استغالل مركز التجميل  الهدف 
والبناية بالجسم، تصفيف الشبر، 

مانيكير، باديكير....
والتسويق  والتصدير  االستيراد 
الجملة  وشعه  بالجملة  والتوزيع 
وتبعئة جميع املنتجات القائمة على 
مستحضرات  الطعية،  النعاتات 

التجميل والبناية والتجميل.
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التجميل  مجال  في  التدريب 

والبناية بالجسم.

البمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية،  التجارية،  الصناعية، 

لها  والتي  عقارية  والغير  البقارية 

عالقة بهدف الشركة.

يوم  من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

إنشائها النهائي ما عدا فسخ مسعق 

أو تمديد.

ببد خصم االحتياطات   : األرباح 

تحويل  يمكن  والنظامية  القانونية 

الربح الصافي بواسطة قرار من الجمع 

غير  احتياطات  إلى  البادي  البام 

عادية.

وحيد   كمسير  تبيي   تم   -  2

للشركة ملدة غير محدودة :

السيدة بنصطور كنزة.

ع - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 إيصال رقم 122415.
للخالصة واإلشهار

240 P

HOUDA CONNECT
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  محدودة 

التالية :

 HOUDA«  : التسمية 

.»CONNECT

 SARL : الصيغة  القانونية

الهدف االجتماعي :

مركز االتصاالت.

وكالة إعالنات.

استشارات ادارية.
رأسمال الشركـة : 199.999 درهم 

فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   199

بي  الشركاء على الشكل التالي :

السيد هشام الزموري 899 حصة

السيدة هدى الشبر 299 حصة

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع أنوال  ع2   : املقر االجتماعي 

 4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.

املسير : السيد هشام الزموري.

رقم السجل التجاري  ع6ع64.

241 P

BEEYOUT
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2922 فبراير   ( بتاريخ 

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانو  

الخصائص التالية :

.BEEYOUT : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

اإلنباش   : االجتماعي  الهدف 

البقاري، تسيير البقارات.

درهم   199.999  : املال  رأ9 

من  حصة   1.999 إلى  مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   199 فئة 

موزعة بالكامل على السيدة رشيدة 

الرحموني 1999 حصة.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 2 سبد  إقامة   : االجتماعي  املقر 

الهرهورة   15 الشقة  ع  رقم  عمارة 

تمارة.

رشيدة  للسيدة   : التسيير 

الرحموني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

رقم   74(7  : اإليداع  رقم   2922

التقييد بالسجل التجاري )559ع1.
من أجل اإليداع والنشر

املسير

242 P

FANY HOUSE
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2922 فبراير   11 بتاريخ 
تحمل  لشركة  األسا�سي  القانو  

الخصائص التالية :
.FANY HOUSE : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
اإلنباش   : االجتماعي  الهدف 

البقاري، تسيير البقارات.
درهم   199.999  : املال  رأ9 
من  حصة   1.999 إلى  مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   199 فئة 
موزعة بالكامل على السيدة رشيدة 

الرحموني 1999 حصة.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
1ع ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 2 سبد  إقامة   : االجتماعي  املقر 
الهرهورة   15 الشقة  ع  رقم  عمارة 

تمارة.
رشيدة  للسيدة   : التسيير 

الرحموني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
رقم   74(6  : اإليداع  رقم   2922

التقييد بالسجل التجاري 5597ع1.
من أجل اإليداع والنشر

املسير

243 P

CRYSTAL PLAZA
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2922 فبراير   ( بتاريخ 
تحمل  لشركة  األسا�سي  القانو  

الخصائص التالية :
.CRYSTAL PLAZA : التسمية

االنباش   : القانونية  الصفة 
البقاري، تسيير البقارات.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
اإلنباش   : االجتماعي  الهدف 

البقاري، تسيير البقارات.

درهم   199.999  : املال  رأ9 

من  حصة   1.999 إلى  مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   199 فئة 

موزعة بالكامل على السيدة رشيدة 

الرحموني 1999 حصة.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 2 سبد  إقامة   : االجتماعي  املقر 

الهرهورة   15 الشقة  ع  رقم  عمارة 

تمارة.

رشيدة  للسيدة   : التسيير 

الرحموني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
رقم   7592  : اإليداع  رقم   2922

التقييد بالسجل التجاري )551ع1.
من أجل اإليداع والنشر

املسير

244 P

TAKAFULIA ASSURANCES
شركة مساهمة

رأسمالها 99.999ع.59 درهم

املقر االجتماعي : 14، زنقة حليمة 

السبدية، تور بالزاك، شارع أنفا 

-  الدار العيضاء

السجل التجاري : الدار العيضاء

 رقم 72965ع

الزيادة في رأسمال الشركة
تبديل النظام األسا�سي للشركة 
ملالءمته مع القانو  رقم )1--29

استقالة املدير البام واملدير البام 
املنتدب للشركة

تبيي  مدير عام ومدير عام منتدب 
جدد في الشركة

1 - تعبا ملحضر بتاريخ 21 ديسمبر 

2921، قرر الجمع البام غير البادي 

ما يلي :

الشركة  في رأسمال  الزيادة  معدأ 

إلى  درهم  99.999ع  من  ورفبه 

طريق عن  درهم  99.999ع.59 
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من  جديد  سهم   599.999 إصدار 

فئة 199 درهم للسهم الواحد تكتتب 

االكتتاب  عند  بالكامل  وتحرر  نقدا 

مقاصة مع ديو   مع إمكانية إجراء 

واملستحقة  املقدار  املحددة  الشركة 

على الشركة.

للشركة  األسا�سي  النظام  تبديل 

 1(-29 رقم  القانو   مع  ملالءمته 

 (5-17 املبدل واملتمم للقانو  رقم 

املتبلق بشركات املساهمة.

تفويض كل السلط ملجلس اإلدارة 

رأسمال  في  الزيادة  تحقيق  قصد 

الشركة.

2 - تعبا ملحضر بتاريخ 27 ديسمبر 

2921، لوحظ وقرر ما يلي :

رفع  لبملية  النهائي  التحقيق 

رأسمال الشركة من 99.999ع درهم 

من  املقررة  درهم  99.999ع.59  إلى 

البادي  الغير  البام  الجمع  طرف 

املنبقد يوم 21 ديسمبر 2921.

النظام  من   7 الفصل  تبديل 

األسا�سي.

األسا�سي  النظام  على  املصادقة 

لذلك ملالءمته  تعبا  للشركة  املبدل 

املبدل   29-1( رقم  القانو   مع 

17-5) املتبلق  واملتمم للقانو  رقم  

بشركات املساهمة.

الزهراء  فاطمة  السيدة  استقالة 

عامة  كمديرة  مهامها  من  بنصالح 

للشركة.

استقالة السيد جالل بنشقرو  

منتدب  عام  كمدير  مهامه  من 

للشركة.

على  يرتكز  حكامة  نظام  اختيار 

الجمع بي  مهام رئيس مجلس اإلدارة 

واملدير البام.

حسن  محمد  السيد  تبيي  

بنصالح رئيس مجلس إدارة الشركة، 

كمدير عام للشركة.

اصبيح  لكعيرة  السيدة  تبيي  

كمديرة عامة منتدبة للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   - ع 

الضعط لدى املحكمة التجارية بالدار 

العيضاء بتاريخ 12 يناير 2922 تحت 

رقم 1))897.
للعيا  والنشر

245 P

ORANGINA MAROC
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها 22.999.999 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة األفاق، 

جزء رقم 441، سيدي مبروف - 

الدار العيضاء

السجل التجاري : الدار العيضاء 

رقم 7ع597ع - رقم التبريف املوحد 

99157(142999991

استقالة عضو مجلس اإلدارة
حل الشركة قعل األوا 

ديسمبر   2 تعبا ملحضر بتاريخ   -  I

2921، قرر الجمع البام غير البادي 

عادية  غير  بصفة  املنبقد   والبادي 

ما يلي :

إدوارد  ألكسندر  السيد  استقالة 

 M. Alexandre Edouard جوالدا 

GUALDA من مهامه كبضو مجلس 

اإلدارة.

حل الشركة قعل األوا  وتصفيتها 

وديا.

بالدار  التصفية  مقر  تحديد 

رقم  جزء  األفاق،  تجزئة  العيضاء 

441، سيدي مبروف - الدار العيضاء.

بوغالب،  محمد  السيد  تبيي  

 BOUGHALEB & مكتب  ممثل 

ASSOCIES، مصفيا للشركة.

مدة عمل مراقب حسابات  إنهاء 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضعط لدى املحكمة التجارية بالدار 

العيضاء بتاريخ 17 يناير 2922 تحت 

رقم )89854.
للعيا  والنشر

246  P

 HOLMARCOM
INSURANCE ACTIVITIES

شركة مجهولة اإلسم
رأسمالها 2.125.194.999 درهم

مقرها االجتماعي : 181، شارع انفا - 
الدار العيضاء

سجلها التجاري عدد ع44994 
- رقم التبريف املوحد 
9922(5296999922

تغيير تاريخ إغالق السنة املالية 
للشركة

تبديل النظام األسا�سي للشركة 
ملالءمته مع القانو  رقم )29-1

I - تعبا ملحضر بتاريخ 16 ديسمبر 
2921، قرر الجمع البام غير البادي 

ما يلي :
املالية  السنة  إغالق  تاريخ  تغيير 
1ع  إلى  عام  كل  من  يونيو  9ع  من 

ديسمبر من كل عام.
النظام  من  عع  الفصل  تبديل 

األسا�سي للشركة.
للشركة  األسا�سي  النظام  تبديل 
مع  ملالءمته  وكذلك  لذلك  تعبا 
املبدل واملتمم   29-1( القانو  رقم 
للقانو  رقم  17-5) املتبلق بشركات 

املساهمة.
األسا�سي  النظام  على  املصادقة 

املبدل للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضعط لدى املحكمة التجارية بالدار 
العيضاء بتاريخ 17 يناير 2922 تحت 

رقم 898468.
للعيا  والنشر

247  P

 LES FRIGOS DE LA
MAMORA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 8.999.999 درهم

مقرها االجتماعي : 29، زنقة 
مصطفى املباني - الدار العيضاء

السجل التجاري الدار العيضاء رقم 
4(655

استمرارية الشركة
ديسمبر   8 تعبا ملحضر بتاريخ   -  I
2921، قرر الجمع البام غير البادي 

وضبيتها  رغم  الشركة  استمرارية 

الصافية السالعة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضعط لدى املحكمة التجارية بالدار 
العيضاء بتاريخ 19 يناير 2922 تحت 

رقم 897844.
للعيا  والنشر

248  P

AIR ARABIA MAROC
البربية للطيرا  املغرب
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها 179.999.999 درهم
مقرها االجتماعي : 4، زنقة قرطاج 

حي اريس - الدار العيضاء
سجلها التجاري عدد 27ع2)1 
تبديل النظام األسا�سي للشركة 
ملالءمته مع القانو  رقم )29-1

I - تعبا ملحضر بتاريخ ع2 ديسمبر 
2921، قرر الجمع البام غير البادي 

ما يلي :
النظام  على  واملصادقة  التبديل 
مع  ملالءمته  للشركة  األسا�سي 
املبدل واملتمم   29-1( القانو  رقم 
للقانو  رقم  17-5) املتبلق بشركات 

املساهمة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضعط لدى املحكمة التجارية بالدار 
العيضاء بتاريخ 17 يناير 2922 تحت 

رقم 898695.
للعيا  والنشر

249  P

 HOLMARCOM AFRICA
FINANCIAL SERVICES

شركة مجهولة اإلسم
رأسمالها 199.999.999 درهم

مقرها االجتماعي : القطب املالي للدار 
العيضاء، كور 2، الطابق الخامس، 

مكتب رقم 1 - الدار العيضاء
سجلها التجاري عدد )5ع441 

نقل املقر االجتماعي وتبديل النظام 
األسا�سي للشركة ملالءمته مع 

القانو  رقم )29-1
نوفمبر   16 تعبا ملحضر بتاريخ   -  I
2921، قرر الجمع البام غير البادي 

ما يلي :
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نقل املقر االجتماعي للشركة :

29، شارع مصطفى املباني،  من : 

الدار العيضاء.

: القطب املالي للدار العيضاء،  إلى 

كور 2، الطابق الخامس، مكتب رقم 

1 - الدار العيضاء.

النظام  من   4 الفصل  تبديل 

األسا�سي للشركة.

للشركة  األسا�سي  النظام  تبديل 

مع  ملالءمته  وكذلك  لذلك  تعبا 

املبدل واملتمم   29-1( القانو  رقم 

للقانو  رقم  17-5) املتبلق بشركات 

املساهمة.

األسا�سي  النظام  على  املصادقة 

املبدل للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضعط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 2921 ديسمبر   2( بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 42ع896.
للعيا  والنشر

250  P

SOCIETE PALACE AGENCY
SARL AU

السجل التجاري : 5ع251

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   2921 ) ديسمبر 

باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

 PALACE« شركة   : التسمية 

AGENCY« ش.م.م.

يسرا  عمارة   : االجتماعي  املقر 

2 حي  الطابق   6 زنقة مراكش الشقة 

الحسني انزكا .

درهم   199.999  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1999 على  مقسمة 

199 درهم.

املواقع  وتطوير  تصميم   : الهدف 

والتطعيقات.

الشركاء : السيد يوسف سويس.

املدة : )) سنة.

التسيير : تسيير الشركة حاليا من 

طرف السيد يوسف سويس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   6 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 2922/21.

251 P

LA DRAGEE SAHARA
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة
بـتاريخ  البرفـي  للبقـد  تـعبا 

قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،16/92/2922

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

 LA DRAGEE  : التسميـــة 

.SAHARA

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املسؤولية املحدودة.

بيع،  تصدير،  ايراد،   -  : املوضـــوع 

الشوكوالتة  وتسويق  شراء،تصنيّع 

املجففة  والفواكه  والحلويات 

والكبك ، والقهوة والشاي ...الخ.

: حي موالي رشيد،  املقـر الرئـيسـي 

الشطر الثاني، شارع املغرب البربي، 

البيو .

الرأسمال : حدد في معلغ 199.999 

حصة من   1.999 درهم مقسمة إلى 

مقسمة  للواحدة،  درهم   199 فئة 

كاآلتي.

ععع  ماعينيا  سبداني  السيدة 

حصة.

ععع   : الرزمة  أميمة  السيدة 

حصة.

السيدة زينب العاه : 4عع حصة.

تـسـير من طــرف السيدة   : اإلدارة 

أميمة  والسيدة  ماعينيا  سبداني 

الرزمة والسيدة زينب العاه.         

بكتابة  تم   : اإليداع القانوني 

الضعط باملحكمة االبتـدائـية بالبيو  

رقم  تحت  بتاريخ21/92/2922 

بالسجل  تسجيلها  وتم   471/2922

التحليلي عدد  الرقم  التجاري تحت 

ع4941.

252 P

MBA IMPEX
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة
بـتاريخ  البرفـي  للبقـد  تـعبا 

قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،18/92/2922

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

MBA IMPEX : التسميـــة

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع : - أعمال العناء البامة، 

وحفر  اآلبار  غرق  املدنية،  الهندسة 

الخشب  نجارة  أعمال  اآلبار، 

وبيع مبدات ومواد  واألملنيوم، شراء 

العناء ومبدات الحفر، إجراء األعمال 

واإلزالة)،  التركيب  الحفر،  )أعمال 

إنشاء وصالت املياه وصيانتها، أعمال 

الصرف الصحي.... الخ

 ،797 التجزئة    : املقـر الرئـيسـي   

شارع علي بن أبي طالب،البيو .

الرأسمال : حدد في معلغ 199.999 

حصة من   1.999 درهم مقسمة إلى 

بالكامل  ويملكها  درهـم   199 فئة 

السيد بلحو9 معارك.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 

بلحو9 معارك.

بكتابة  تم   : اإليداع القانوني 

الضعط باملحكمة االبتـدائـية بالبيو  

رقم  تحت   21/92/2922 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   46(/2922

التجاري تحت الرقم التحليلي عدد  : 

.4949(
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PORTE D’AFRIQUE
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـتاريخ  البرفـي  للبقـد  تـعبا 

قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،18/92/2922

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

     PORTE D’AFRIQUE : التسميـــة

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع : - نقل العضائع لحساب 

الغير.

لجميع  والدولي  املحلي  النقل   -

العضائع.

- النقل املبرد املحلي والدولي...الخ

املقـر الرئـيسـي :  حي الضعاط رقم 

218 شارع السمارة،البيو .

الرأسمال : حدد في معلغ 199.999 

حصة من   1.999 درهم مقسمة إلى 

بالكامل  ويملكها  درهـم   199 فئة 

السيد امعارك طوير.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 

الخليل لليت.

بكتابة  تم   : اإليداع القانوني 

الضعط باملحكمة االبتـدائـية بالبيو  

رقم  تحت   21/92/2922 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   481/2922

 : التجاري تحت الرقم التحليلي عدد 

.4942(
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 DERNA FISH
S.A.R.L D’AU

تبديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم   .16/92/2922 بتاريخ 

شركة »DERNA FISH« شـركة ذات 

املسؤولية املحـدودة بمساهم واحد، 

درهم   199.999 رأسمـالها  العـالغ 

العصرة،  زنقة   : ب  مقرها  والكـائن 

موالي  حي   ،94 الشقة   ،95 عمارة 

رشيد، البيو ، تقـرر :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

البنوا   إلى  القديم  البنوا   من 

الجديد هو التالي : زنقة أكفول، رقم 

28، خط الرملة، البيو .

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـعط باملحـكمة االبتدائية بالبيو  

رقم  تحت   22/92/2922 بتـاريخ 

.4(9/2922
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 STE IDEA WINGS PROD
 S.A.R.L

تبديالت قانونية
االستثنائي  البام  الجمع  إثر  على 

بتاريخ 9/12/2929ع ملساهمي شركة 

«STE IDEA WINGS PROD«  شـركة 

العـالغ  املحـدودة،  املسؤولية  ذات 
والكـائن  درهم   199.999 رأسمـالها 

عمارة   ،797 التجزئة   : ب  مقرها 
   ،96 رقم  الثالث،  الطابق  البركة، 

البيو ، تقـرر:

بدر  مصطفى  السيد  استقالة 

من  تفرح  حيماد  والسيدة  الدين 

منصعيهما كمسيريي   للشركة.

مليكة  حيماد  السيدة  تبيي  

كمسيرة وحيدة للشركة.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـعط باملحـكمة االبتدائية بالبيو  

رقم  تحت   18/92/2922 بتـاريخ 

2922/ع45.
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مكتب األستاذ حعيب محمد

موثق
زاوية شارع الدرفوفي وطريق محمد القري 

الطابق الثاني، رقم 6، وجدة

HOUSING IMMOBILIER
SARL

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى 

بوجدة  موثق  األستاذ حعيب محمد 

وهب السيد   ،2922 فبراير   ( بتاريخ 

ادريس حوات لفائدة السيدات نوال 

حوات  وفاء  حوات،  حنا   حوات، 

وملياء حوات، 5949 حصة اجتماعية 

التي  حصة   5699 من  تقتطع 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  يملكها 

 HOUSING« واملسماة  املحدودة 

IMMOBILIER SARL« بنسعة 1269 

حصة اجتماعية لكل واحدة منهن.

2 - بمقت�سى مداولة الجمع البام 

 2922 فبراير   ( بتاريخ  االستثنائي 

محضره  من  أصلية  نسخة  وضبت 

بمكتب األستاذ حعيب محمد في نفس 

اليوم، تقرر ما يلي :

للشركة ملدة غير  تبيي  مسيرين 

محددة مع تخويلهم كل الصالحيات 

لتمثيل الشركة.

جديد  أسا�سي  نظام  اعتماد 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   - ع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

بوجدة تحت رقم 55 بتاريخ 17 فبراير 

.2922
للخالصة واإلشارة

األستاذ : حعيب محمد
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 FIDUTEMA مكتب الحسابات واالستشارة

ش.م.م

رقم 6ع1 شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 7.64.42.48ع.95

الفاكس : 7.64.47.64ع.95

KID SKILLS

SARL AU

بيع الحصص

استقالة مسير وتبيي  مسيرة جديدة 

للشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 KID شركة  قررت   2922 فبراير   (

ذات  ش.م.م   SKILLS SARL AU

الشريك الوحيد :

بيع 1999 حصة في ملكية السيد 

ععد االله بن يحي إلى السيدة نجية 

بن يحيى.

استقالة املسير السيد ععد االله 

بن يحي وتبيي  السيدة نجية بن يحيى 

مسيرة وحيدة للشركة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 فبراير   21 بتاريخ 

.7598
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 CCM مكتب الحسابات واالستشارة

CONSEILS ش.م.م

رقم 6ع1 شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 7.64.42.48ع.95

الفاكس : 7.64.47.64ع.95

 LES GRANDES CARRIERES

DU NORD
SARL

بيع الحصص
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 LES قررت شركة   2922 فبراير   19

 GRANDES CARRIERES DU

NORD SARL ش.م.م :

299 حصة في ملكية السيدة  بيع 

سناء الزاكي إلى السيد كريم أقالل.

199 حصة في ملكية السيدة  بيع 

أمامة أقالل إلى السيد كريم أقالل.

199 حصة في ملكية السيدة  بيع 

مريم أقالل إلى السيد كريم أقالل.

حصة في ملكية السيد   199 بيع 

محمد الفاتح أقالل إلى السيد كريم 

أقالل.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضعط 

رقم  تحت   2922 فبراير   21 بتاريخ 

.7597
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 DYNAMIQUE CONTROLE

MAROC
 شـــــــركة محـــــدودة املــــــســـؤوليـــة

ذات الشريك الوحيد

راسمـــــــــــــــالها 199.999 درهــــــــم

مقرهـــا االجتمـــــــاعي : الطابق األر�سي، 

19شارع اكنول شقة رقم 1 حسا  

الرباط

تأســــــــــــيس الشركــــــــــة

بمقتض عقد عرفي سجـــــــل   : اوال 

حــــرر   ،92/92/2922 بالرباط بتاريخ 

محـــــدودة  لشركة  األسا�سي  القـــــانو  

الوحيد  الشريك  ذات  املــــــســـؤوليـــة 

تحمل املواصفــــات التــــــــــــــــــالية :

 DYNAMIQUE  : التسمـــية   -  1
CONTROLE MAROC SARL A.U

2 - الـــــــهدف : هدف الشركة :
التقنية  الدراسات  مكتب   -

واملراقعة.
الطابق  االجتماعي:  املقر   - ع 
األر�سي، 19شارع اكنول شقة رقم 1 

حسا  الرباط.
4 - املـــــــــــــــــــــــدة : تسبة و تسبو  سنة 

.((( (
حدد   : رأ9 املـــــال االجتماعي   -  5
د رهم   199.999 رأ9 املـــــال في معلغ 
 199 حــصة بقيمة   1999 موزع على 
درهم للحــــــصة الواحدة موزعة بي  

الشركاء على الشكل التالي :
 1999 شفيق  عويفي  السيـــــد   -

حصــــــــة.
املجموع 1999 حصــــــــــة.

 6 - اإلدارة : تـدار الشركة من قعـل 
املسير الوحيد :

- السيـــــد عويفي شفيق.
7 - السنة املــــــالية : من فـــاتح ينـــاير 

الى 1ع دســمبر.
8 - الحـــــــصص: تـقتـطـع %5 إلنشـاء 
املـال االحتياطي القـانـوني ويخـصص 

الفـائض حسب قـرار الشركاء.
الشركة  تسجيل  تـــــــــــم   -  II
بتاريخ  بالرباط  التجاري  بالسجل 

17/92/2922 تحت رقم ع15892.
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 SOCIETE ATLANTIC
 DE CONSTRUCTION

METALIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 199.999 درهم

بقبة )عع، البامرية - القنيطرة
تحويل املقر االجتماعي

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ بالقنيطرة  البادي   الغير 
 7 فبراير 2922 قرر الشريك الوحيد 
 SOCIETE ATLANTIC DE لشركة  
 CONSTRUCTION METTALIQUE

SARL AU ما يلي  :
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املقر  تحويل  على  املصادقة 

البنوا   من  للشركة  االجتماعي 

البامرية،  )عع،  بقبة  القديم، 

القنيطرة.

إلى البنوا  الجديد :

املنطقة الصناعية الحرة  I)ع1.2 

القنيطرة   السفلية،  عامر  جماعة 

.T468/79ع

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 فبراير 

2922، تحت رقم )946).
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YOUR SMART COOK

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : 19، زنقة شارع 

موالي ععد البزيز وزنقة صالح 

الدين إقامة إسالم املحل رقم 91، 

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية

وتبيي  مسير جديد

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 YOUR SMART الغير البادي  لشركة

املسؤولية  ذات  شركة   COOK

املحدودة بشريك وحيد، تقرر ما يلي :

املصادقة على تفويت 199 حصة 

199 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

أدغال،  أمي   السيد محمد  في ملك 

لفائدة السيدة أمينة دوبلي.

محمد  السيد  استقالة  قعول 

أمينة  السيدة  وتبيي   ادغال  أمي  

دوبلي مسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  بالقنيطرة  االبتدائية 

التجاري رقم 61ع45.
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K.A.FID
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 59.999.99 درهم

املقر اإلجتماعي 47 زنقة عمر ابن 
الباص إقامة اسماعيل مكتب رقم 

4 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصفات التالية

.K.A.FID SARL AU : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اإلجتماعي : 47 زنقة عمر ابن 
الباص إقامة اسماعيل مكتب رقم 4 

القنيطرة.
موضوع الشركة : محاسب مبتمد
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   59.999.99 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   599 إلى  مقسم 

بقيمة 199 درهم للواحدة.
املدة : )) سنة.

التسيير: أسند إلى السيد ععدهللا 
قشقاش.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 891ع6 بتاريخ 91/2922/ع1.
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NASA PLATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 199.999 درهم

مقرها االجتماعي بالقنيطرة، تجزئة 
الوفاء 2 رقم 18

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

املؤرخ  البرفي  البقد  بموجب 
تأسست   ،2922 يناير  فاتح  بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد في الخصائص التالية :

اسم   الشركة  تحمل   : التسمية 
بشريك  ش.ذ.م.م   NASA PLATRE

وحيد.

لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 

البمليات  الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية :

مقاولة في أشغال العناء واألشغال 

املختلفة ؛

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   199.999 االجتماعي محدد في 

فئة  من  حصة   1999 على  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة مكتتعة   199

الوحيد  الشريك  باسم  بالكامل 

السيد الباطي حميد.

املقر االجتماعي : بالقنيطرة  تجزئة 
الوفاء رقم 18.

املدة : مدة الشركة محددة في )) 

سنة ابتداءا من يوم التأسيس.

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

السيد الباطي حميد ملدة غير محددة.

القانوني  لالحتياط   5%  : األرباح 

لقرار  تعبا  يضاف  أو  يوزع  والعاقي 

الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
بالقنيطرة وقيدت بالسجل التجاري 

فبراير   14 بتاريخ   64257 تحت رقم 

.2922
بمثابة مقتطف وبيا 

املسير الوحيد
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PC INFORMATIQUE BURO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها االجتماعي : 1.999.999 

درهم

مقرها االجتماعي بالقنيطرة زاوية 
زنقة سو9 وشارع محمد الخامس 

عمارة عرفات شقة رقم 4

بتاريخ  املحرر  املحضر  بمقت�سى 

29 يناير 2922 قرر الشركاء ما يلي :

نبيمة  الروداني  السيدة  قررت 

الشركة  في  حصصها  جميع  تفويت 

1999 حصة اجتماعية  املتكونة من 

وبالتالي  محمد  نجيب  السيد  إلى 

يصعح السيد نجيب محمد الشريك 

الوحيد للشركة.

كما تقرر تجديد التفويض لتسيير 
نبيمة  الروداني  للسيدة  الشركة 

كمسيرة غير شريكة.
تم تغيير الشكل القانوني للشركة 
ذات  شركة  إلى  العيع  هذا  ببد 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  للمحكمة  التجاري 
بالقنيطرة بتاريخ فاتح فبراير 2922، 

تحت رقم 9214).
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BRICO TEAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 199.999 درهم

مقرها االجتماعي بالقنيطرة، تجزئة 
)14 اليانس دارنا ع

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

املؤرخ  البرفي  البقد  بموجب 
تأسست   ،2922 يناير  فاتح  بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد في الخصائص التالية :

اسم   الشركة  تحمل   : التسمية 
بشريك  ش.ذ.م.م   BRICO TEAM

وحيد.
لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 
البمليات  الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية :
بيع البقاقير بالتقسيط.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم   199.999 االجتماعي محدد في 
فئة  من  حصة   1999 على  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة مكتتعة   199
الوحيد  الشريك  باسم  بالكامل 

السيد فتح هللا محمد.
املقر االجتماعي : بالقنيطرة  تجزئة 

)14 اليانس دارنا ع.
املدة : مدة الشركة محددة في )) 

سنة ابتداءا من يوم التأسيس.
ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
غير  ملدة  محمد  هللا  فتح  السيد 

محددة.
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القانوني  لالحتياط   5%  : األرباح 

لقرار  تعبا  يضاف  أو  يوزع  والعاقي 

الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 القانوني باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة

وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم 

ع6428 بتاريخ 16 فبراير 2922.
بمثابة مقتطف وبيا 

املسير الوحيد

266 P

  »JNICH TRAVAUX« شركة

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بمسير وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 98/92/2922 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

«JNICH TRAVAUX« ذات مسؤولية 

بالخصائص  وحيد  بمسير  محدودة 

التالية :

 JNICH« شركة   : التسمية 

.»TRAVAUX

ذات  شركة  القانوني :  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسير وحيد.

هارو   زنقة  االجتماعي :  املقر 

ع  رقم  الفردو9  اقامة  الرشيد 

ميموزا- القنيطرة.

غرض  يكو    : الشركة  غرض 

الشركة :

- تنظيف املحالت واألماكن البامة 

و الخاصة.

- أعمال مختلفة أو أعمال العناء.

البمليات  كل  عامة  بصفة  و   -

البقارية  الصناعية،  التجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شانها املساهمة في 

تنمية الشركة.

مدة الشركة : )) سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى  السنة املالية : 

نهاية ديسمبر من كل سنة.

مائة  االجتماعي :  الرأسمال 

إلى  مقسمة  درهم  آالف)199.999) 

مائة  بقيمة  حصة   (1999( آلف 

تمنها  سدد  للواحدة  درهم   (199(

كاملة من طرف :

السيد اجنيش مباد 1999 حصة

السيد  الشركة  يسير  التسيير : 

اجنيش مباد.

وقيدت الشركة بالسجل التجاري 

بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد )4ع64
بمثابة مقتطف

املسيرة

267 P

STE FASTBLUE

شـركة محدودة املـســؤوليـة

راسمالها : 199.999 درهــــــم

مقرها االجتماعي : الطابق األر�سي 

رقم ع6، أزهرو  2، القنيطرة

تفويت الحصص
على إثر الجمع البام الغير   : أوال 

البادي املنبقد بتاريخ 97/92/2922 

قررت الجمبية البامة لشركاء شركة   

محـــــدودة  شـــــــركة   FASTEBLUE

 199.999 رأسمالها  املــــــســـؤوليـــة 

الطابق   : االجتماعي  مقرها  درهم، 

األر�سي رقم ع6، أزهرو  2، القنيطرة 

ما يلي :

املوافقة على تفويت ببض من   -

حصص :

بقيمة  محمد  منصوري  السيـــــد 

529 حصة إلى :

 529 السيد شوقي ابراهيم يقعل 

حصة بقيمة 199 درهم للواحدة.

محمد  منصوري  السيد  تبيي  

مسيرا   ابراهيم  شوقي  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

تبديل كل من العند 7,6 و 42 من 

القانو  األسا�سي.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 

 16/92/2922 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 8ع94).

268 P

 SOCIETE COLAICTE DU

LAIT HASNAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 199.999 درهم

املقر االجتماعي : 47 زنقة ابن 

 الباص إقامة اسماعيل مكتب

رقم 4 القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 SOCIETE COLAICTE  : التسمية 

.DU LAIT HASNAA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : 47 زنقة عمر ابن 

الباص إقامة اسماعيل مكتب رقم 4 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

LAITIER.

 MARCHAND DE PRODUITS

.ALIMENTAIRES

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   199.999 معلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1999 إلى  مقسم 

بقيمة 199 درهم للواحدة.

املدة : )) سنة.

أسند إلى السيدة سارة   : التسيير 

قادة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم )9ع64 بتاريخ 17 فبراير 2922.

269 P

JOHN MAYNARD KEYNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 199.999 درهم
املقر االجتماعي : 197 إقامة وسط 
املدينة مكتب رقم ع زنقة مبمورة 
وشارع محمد الديوري القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 JOHN MAYNARD  : التسمية 

.KEYNES
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي : 197 إقامة وسط 
مبمورة  زنقة  ع  رقم  مكتب  املدينة 

وشارع محمد الديوري القنيطرة.
موضوع الشركة :
استشارات إدارية.
التكوين املستمر.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   199.999 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1999 إلى  مقسم 

بقيمة 199 درهم للواحدة.
املدة : )) سنة.

أسند إلى السيد أيوب   : التسيير 
قضاعة والسيد أشرف سهب.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
فبراير   15 بتاريخ   6426( تحت رقم 

.2922
270 P

ADSLB QUALITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : نجزئة الحدادة 

طريق مهدية إقامة النسيم مهدية 
متجر رقم ع القنيطرة

السجل التجاري : رقم 145)5 
القنيطرة

الحل املعكر للشركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ADSLB لشركة  البادي  الغير 

QUALITE SARL AU تقرر ما يلي  :
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املصادقة على الحل املعكر للشركة.

تبيي  السيد أيوب بدي بصفته 

مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

الحدادة  تجزئة   : التالي  بالبنوا  

مهدية  النسيم  إقامة  مهدية  طريق 

متجر رقم ع القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ ع2 فبراير 

2922، تحت رقم 9516).

271 P

STE LAMTAHRIA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 املقر االجتماعي : تجزئة جليل التازي ع
رقم 15 كراج رقم ع سيدي سليما 

القنيطرة

الحل املعكر للشركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 LAMTAHRIA البادي لشركة  الغير 

SARL تقرر ما يلي  :

املصادقة على الحل املعكر للشركة.

 EL JADIRI AHMED تبيي  السيد

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

 بالبنوا  التالي : تجزئة جليل التازي ع
رقم 15 كراج رقم ع سيدي سليما .

بمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت عدد  سيدي سليما  

التجاري 287.

272 P

DRISA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : ع2 زنقة أنوال 

عمارة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميموزا القنيطرة

السجل التجاري : رقم 58991 

القنيطرة

تغيير نشاط الشركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 DRISA TRANS الغير البادي لشركة

SARL تقرر ما يلي  :

 : نشاط  حذف  على  املصادقة 
 : نشاط  وإضافة  املستخدمي   نقل 

املقاولة في إدارة املزارع.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 فبراير 

2922، تحت رقم 9474).
273 P

TRANSPORT TRI COLIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي : بقبة رقم 648 
شقة رقم 4 تجزئة الوفا الدفبة 

الثالثة القنيطرة
تفويت حصص اجتماعية
وتحويل املقر االجتماعي

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 TRANSPORT الغير البادي لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   TRI COLIS
املحدودة بشريك وحيد تقرر ما يلي  :

 299 تفويت  على  املصادقة 
درهم   199 بقيمة  اجتماعية  حصة 
ايت  مريم  السيدة  ملك  في  للحصة 
 BACHIRI السيد  لفائدة  ملشروح 

.MUSTAPHA
تحويل املقر االجتماعي من بقبة 
الوفا  تجزئة   4 رقم  648 شقة  رقم 
شارع  إلى  القنيطرة  الثالثة  الدفبة 
موالي يوسف رقم 5)2-7)2 متجر 

رقم ع القنيطرة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

2922، تحت رقم )959).
274 P

FRAHNA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 199.999 درهم

املقر االجتماعي : الطابق األر�سي 
متجر رقم 16 زنقة محمد الحنصالي 

إقامة ريا  القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 FRAHNA TRAVAUX : التسمية 
.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: الطابق األر�سي  املقر االجتماعي 
متجر رقم 16 زنقة محمد الحنصالي 

إقامة ريا  القنيطرة.
موضوع الشركة :

االستيراد والتصدير.
تسمي  العقر والعجول.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   199.999 معلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1999 إلى  مقسم 

بقيمة 199 درهم للواحدة.
املدة : )) سنة.

 FRAHA التسيير : أسند إلى السيد
.AHMED

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
فبراير   16 بتاريخ   64277 تحت رقم 

.2922
275 P

؛األستاذ محمد الهم�سي

موثق بسال

18 شارع فا9

الهاتف : 1ع/9ع.7.84.55ع.95

الفاكس : )7.84.55.2ع.95

 LA SOCIETE
 D’AMENAGEMENT ET DE
 VALORISATION D’IFRANE

SA
شركة مجهولة االسم

برأسمال يصل إلى 58.999ع.1.926 
درهم

املقر االجتماعي : بالدار العيضاء 46 
شارع الجيش امللكي

بمقت�سى محضر اجتماع مجلس 
 2917 ديسمبر   25 بتاريخ  اإلدارة 
ببض  تغيير  املجلس  أعضاء  قرر 

خصائص الشركة كالتالي :
الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
بمعلغ  نقدية  حصص  طريق  عن 
لينتقل  درهم  245.999.)ع 
إلى  درهم  999.ع87.11)  من 
بإصدار  درهم  58.999ع.1.926 
2.459)ع سهما جديدا بقيمة قدرها 

199 درهم لكل سهم.

القانو   من   6 الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 ( بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 2462.

276 P

األستاذ محمد الهم�سي

موثق بسال

18 شارع فا9

الهاتف : 1ع/9ع.7.84.55ع.95

الفاكس : )7.84.55.2ع.95

 LA SOCIETE

 D’AMENAGEMENT ET DE

 VALORISATION D’IFRANE

SA
شركة مجهولة االسم

برأسمال يصل إلى 58.999ع.1.926 

درهم

املقر االجتماعي : بالدار العيضاء 46 

شارع الجيش امللكي

بمقت�سى محضر اجتماع مجلس 

 2929 يوليو  فاتح  بتاريخ  اإلدارة 

ببض  تغيير  املجلس  أعضاء  قرر 

خصائص الشركة كما يلي :

تبيي  السيد حمد توفيق البعد 

هلل رئيس ملجلس اإلدارة.

امرا9  محمد  السيد  تبيي  

ملجلس  والسيد علي لشكر كأعضاء 

اإلدارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2929 تحت رقم ع2572.

277 P

 LA COMPAGNIE EOLIENNE

DU DETROIT
 SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 181.111.100 DH

 SIEGE SOCIAL : ANGLE

 BOULEVARD PASTEUR RUE

 AHMED CHAOUKI ET RUE DU

 MEXIQUE IMMEUBLE
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MIRADOR 2éme ETAGE 
 N° 1190000 TANGER MAROC

REGISTRE DU COMMERCE 
N° 13749 TANGER

ICE N° 000231077000058
IF : 4915044

تخفيض رأ9 املال
بموجب محضر اجتماع الجمبية 
يناير  1ع  بتاريخ  االستثنائية  البامة 

2922 تقرر ما يلي :
اإلدارة  مجلس  تقرير  قراءة 
تخيض  بشأ   القانونية  واملراجع 

رأسمال الشركة.
غير  السهمي  املال  رأ9  خفض 
األسهم  وإلغاء  بالخسائر  املدفوع 

املباد شراؤها.
ملجلس  املمنوحة  الصالحيات 
النهائي  التنفيذ  أجل  من  اإلدارة 
األسهم  وإلغاء  املال  را9  لخفض 

املباد شراؤها.
صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  لطنجة  التجاري 

2922 تحت رقم 251168.
278 P

 SOCIETE DE
 CONSTRUCTION,
 MAINTENANCE ET
 DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL
  » COMADI «

شركة  مساهمة
رأ9 املال  6.999.999 درهم

السجل التجاري 77)14 باملحمدية
املقر االجتماعي:املحمدية الطريق 

الساحلية رقم 111
مجلس  اجتماع  محضر  حسب 
ديسمبر  1ع  اإلدارة الذي عقد يوم، 
الباشرة  الساعة  على   2921
صعاحا، تقرر إعادة تبيي  املتصرف 
هرنوش  أحمد   »Administrateur»
كومادي شركة  إدارة  ملجلس   رئيسا 

 SDCC وممثال لشركة   »COMADI»
شركة  في  الرئيسية  املتصرفة   SA
ديسمبر  1ع  غاية  الى   COMADI

 .2922

تقرر أيضا بموجب ذات املحضر 
اآلتية  املتصرفي   مهام  تجديد 
أسمائهم ملدة ثالث سنوات الى غاية 
انبقاد الجمع البام البادي العتماد 
حسابات السنة املالية 2922: شركة 
«SDCC SA«، السيد أحمد هرنوش، 
السيد  بالخدير،  يوسف  السيد 
احمد امحرف و املدير البام لشركة 

COMADI السيد سفيا  تويج.
اإليداع القانوني بكتابة  تم إجراء 
باملحكمة  التجاري  للسجل  الضعط 
فبراير   9( االبتدائية باملحمدية يوم 

2922 تحت رقم 288. 
للعيا  واإلشارة
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BDS CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركةذات مسؤولية محدودة 
برشيك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2922 يناير   12
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد :
 BDS CONSULTING  : التسمية 

.SARL AU
الهندسة واالستشارات،   : الهدف 
 التدقيق، الخبرة االستراتيجية والتخطيط،
التدريب  )الطاقة واملناخ)،  الحكومة 

والتوجيه.
شقة  ع  عمارة   : االجتماعي  املقر 
شارع موالي احمد لوكيلي حسا    8

الرباط.
املدة : )) سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 199.999 درهم مقسم إلى 1999 
درهم   199 بقيمة  اجتماعية  حصة 
وتوزيبها اكتتابها  سدد   للواحدة 

 كما يلي :
السيد ععد االله زيا  199 حصة.
التسيير : يدير الشركة السيد ععد 
ابتداء  محدودة  غير  ملدة  زيا   االله 
األسا�سي  القانو   توقيع  تاريخ  من 
للشركة مع اعتماد توقيبه في جميع 

البقود والوثائق اإلدارية والعنكية.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر من 

كل سنة.

األرباح : يخصم ما قدره 5 % من 

في  القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدود 1/5 من الرأسمال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم ع15896 

بتاريخ 12 فبراير 2922.
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BAHANAS
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع  قد  بتمارة   2922 فبراير   11

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانو  

الخصائص التالية :

.BAHANAS SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد. 

الهدف االجتماعي :  وكيل عمولة، 

مدير األعمال.
رأ9 املال : 19.999 درهم مقسمة 

درهم   199 حصة من فئة   199 إلى 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :

امحمد ايت بها 19.999 درهم.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
89 رقم  : مشروع  املقر االجتماعي 

59 حي الفردو9 تمارة.

املسير : امحمد ايت بها.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

5565ع1.
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GLOBAL TAMRI
SARL

2922 قرر الجمع  7 فبراير  بتاريخ 

 GLOBAL TAMRI لشركة  البام 

SARL شركة ذات مسؤولية محدودة

199.999 درهم مقسمة   برأ9 املال 
درهم   199 1999 حصة من فئة  إلى 
للحصة الواحدة واملسجلة بالسجل 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

تحت رقم 577)12.
إدارة  إلى  الشركة  نشاط  توسيع 
 عمليات الخدمات التجارية أو الصناعية

أو الزراعية املدنية أو البسكرية.
نقل العضائع.

االبتدائية  باملحكمة  امللف  وضع 
تحت   2922 فبراير   22 بتمارة بتاريخ 

رقم 2ع75.
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STE CLAN DES TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذي  البرفي  البقد  إثر  على 
تم  أسفله  الشركة  شركاء  وقبه 
لشركة  األساسية  القواني   وضع 
من  والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها :
 STE CLAN : التسمية االجتماعية

.DES TRAVAUX SARL AU
املوضوع : مقاول أشغال مختلفة 
السقي،  وسائل  تثبيت  العناء،  أو 
تسيير  التشجير،  أشغال  مقاول 

االستغالليات الفالحية، املفاوضة.
السبادة  حي   : االجتماعي  املقر 

جماعة ايت اسحاق عمالة خنيفرة.
املدة : )) سنة.

الرأسمال : 199.999 درهم مكو  
199 درهم  1999 حصة بقيمة  من 
الوحيد  للشريك  كلها  تبود  للحصة 

السيد جميلي زهير.
التسيير : تكلف الشريك الوحيد 

بتسيير الشركة بنفسه.
السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى 1ع ديسمبر.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
تحت  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
فبراير   22 بتاريخ   2922/68 رقم 

2922، السجل التجاري رقم ع)41.
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STE CMA TRAVAUX
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2921 ديسمبر  9ع  انزكا  بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :

.STE CMA TRAVAUX : التسمية

الهدف االجتماعي : 

أعمال العناء.

استيراد وتصدير
 1999.999  : الشركة  رأسمال 

19999 حصة من  درهم مقسمة إلى 

فئة 199 درهم للحصة الواحدة.

السيد البعادل الشيخ ماء البيني  

19.999 حصة.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 291 املحل كائن فيال رقم   : املقر 

تجزئة الرمل انزكا .

ماء  الشيخ  البعادل   : املسير 

البيني .
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.25517
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شركة باسنوا يموبليي هولدينك
مقرها االجتماعي : 41 زنقة ايت باها 

السوي�سي الرباط

ذات رأسمالها 19.999.999 درهم

الرفع من رأسمال الشركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير   7 بتاريخ  املنبقد  االستثنائي 

2922 تقرر ما يلي :
في  درهم   (.((9.999 زيادة 
 19.999 رأسمال الشركة لرفبه من 

عن  درهم   19.999.9999 إلى  درهم 

جديدة  حصة   ((.(99 خلق  طريق 

بقيمة 199 درهم للحصة الواحدة.

تعني القانوني األسا�سي املحي  تعبا 

للتبديالت النظامية.

االعالنات  أجل  من  السلط  منح 
القانونية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضعط 
فبراير   19 بتاريخ   (77 رقم  تحت 

.2922
لالستخالص والعيا 
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 RUBENS DECORATION
SUCCURSALE

الكائن مقرها : 2عع شارع ابراهيم 
الروداني الطابق 5 شقة 21 إقامة 
الريحا  حي املباريف الدار العيضاء

السجل التجاري : 522755
 28 بتاريخ  املسير  قرار  بمقت�سى 
القرارات  اتخاذ  تم   2922 يناير 

التالية :
توسيع النشاط االجتماعي للفرع :

النشاط  توسيع  املسير  قرر 
النشاط  بإضافة  للفرع  االجتماعي 
الصناعية  منتجات  تصدير   : التالي 

التقليدية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 844ع81.
للنشر والتوزيع

املسير
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 MONDIAL CLEAN
PRODUCTS

SARL
رأسمالها : 19.999 درهم

املقر االجتماعي : محل 15 عمارة 26 
أ ش ج تامسنا تمارة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2922 قرر شركاء  بتاريخ فاتح فبراير 
بروديكت  كلي   مونديال  شركة 
مسؤولية  ذات  شركة  ش.ذ.م.م 

محدودة ما يلي :
درهم   199 حصة بقيمة   19 بيع 
للحصة بمعلغ 1999 درهم من طرف 
لفائدة  استيتو  حكيمة  السيدة 

السيدة أمينة ابو الفضل.

درهم   199 حصة بقيمة  9ع  بيع 
للحصة بمعلغ 999ع درهم من طرف 
السيد مغراوي وليد لفائدة السيدة 

أمينة ابو الفضل.
درهم   199 حصة بقيمة   69 بيع 
للحصة بمعلغ 6999 درهم من طرف 
لفائدة  استيتو  حكيمة  السيدة 

السيدة مغراوي لطيفة.
استقالة السيد مغراوي وليد من 

مهامه في الشركة كمسير.
لطيفة  مغراوي  السيدة  تبيي  
غير  زمنية  ملدة  للشركة  كمسيرة 

محدودة.
تحويل املقر االجتماعي من : محل 
15 عمارة 26 أ ش ج تامسنا تمارة إلى 
 25 عمارة   4 إقامة النجاح مجموعة 

الشقة رقم 1 تامسنا تمارة.
تبديل القانو  األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 7521 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 21 فبراير 2922.
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أرويمار

AROUIMAR
تأسيس شركة ش.م.م بشريك وحيد
توثيقي عقد   بمقت�سى 
بتاريخ بالرباط  مسجل  عرفي   أو 
 18 يناير 2922 قد تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد تتوفر على الخصائص التالية :

التسمية التجارية للشركة : شركة 
.AROUIMAR أرويمار
الهدف االجتماعي : 

.NEGOCIANT معادالت تجارية
مختلفة  وخدمات  أشغال 
 TRAVAUX ET PRESTATIONS

.DIVERSES
 COMMERCE والتوزيع  التجارة 

.ET DISTRIBUTION
درهم   19.999  : رأسمال الشركة 
مقسمة إلى 199 حصة من فئة 199 

درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع األبطال   15 الرباط   : املقر 

شقة 4 أكدال.
الرحيم  ععد  السيد   : املسير 
التبريف  لعطاقة  الحامل  ارويدي 
ملدة   A72895ع رقم  تحت  الوطنية 

غير محددة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 

فبراير 2922 تحت رقم عع1578.
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 COMPAGNIE GENERALE
»IMMOBILIERE »CGI

شركة مساهمة 
رأسمالها 5.665.281.799 درهم
الكائن مقرها : الرباط عمارة 

صندوق اإليداع والتدبير ساحة 
موالي الحسن

السجل التجاري للرباط : 6ع168
انصهار عن طريق االستدماج لشركة 

 SOCIETE D’AMENAGEMENT
 ET DE VALORISATION D’IMI

OUADDAR SAMEVIO
غير  البامة  الجمبية  بموجب 
في  املنبقدة  للمساهمي   البادية 
االنصهار  تقرر   2921 ديسمبر  1ع 
لشركة  االستدماج  طريق  عن 
 SOCIETE D’AMENAGEMENT
 ET DE VALORISATION D’IMI
شركة   »OUADDAR »SAMEVIO
املغربي  للقانو   خاضبة  مساهمة 
درهم   465.999.999 رأسمالها 
للرباط  التجاري  بالسجل  املقيدة 
مقرها  الكائن  ع72.49  رقم  تحت 
الوداية شارع املهدي  بالرباط فضاء 

بن بركة ص ب 2177 حي الرياض.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضعط 
لدى املحكمة التجارية للرباط بتاريخ 

19 فبراير 2922 تحت رقم 122951.
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 SOCIETE

 D’AMENAGEMENT ET

 DE VALORISATION D’IMI

OUADDAR SAMEVIO

شركة مساهمة 

رأسمالها 465.999.999 درهم

الكائن مقرها : الرباط فضاء الوداية 

شارع املهدي بن بركة

ص ب 2177 حي الرياض

السجل التجاري للرباط رقم ع7249

االنصهار عن طريق االستدماج 

والحل املسعق

طريق  عن  االنصهار  إثر  على 

طرف  من  للشركة  االستدماج 

 COMPAGNIE GENERAL شركة 

شركة   IMMOBILIERE »CGI«

الرباط   : مقرها  الكائن  مساهمة 

والتدبير  اإليداع  صندوق  عمارة 

املقيدة  الحسن  موالي  ساحة 

بالسجل التجاري للرباط تحت رقم 

الجمبية  طرف  من  املقرر  6ع16.8 

 البامة غير البادية لهذه األخيرة بتاريخ

مباينة  تمت   2921 ديسمبر  1ع    

ما يلي :

 SOCIETE شركة  حل 

D’AMENAGEMENT ET DE 

VALORISATION D’IMI OUADDAR 

SAMEVIO دو  تصفيتها.

 SOCIETE التشطيب على شركة 

 D’AMENAGEMENT ET

 DE VALORISATION D’IMI

OUADDAR SAMEVIO من السجل 

التجاري نتيجة لالنصهار املبني.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

للرباط بتاريخ 19 فبراير 2922 تحت 

رقم 122959.
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HDID CONSULTANTS
الدار العيضاء 4 زنقة املبطي جزولي )زنقة 

فريول سابقا) أنفا

MABANI DETROIT
شركة مساهمة

رأسمالها 9.999.999ع8 درهم
الكائن مقرها : طنجة 27 و 28 
 II  موالي يوسف إقامة ياسي

الطابق الثالث
السجل التجاري : 1.255ع
الزيادة في رأسمال الشركة

بموجب عقد عرفي بتاريخ 4 نوفمبر 
رأسمال  في  الزيادة  تقررت   2921
درهم   425.999.999 الشركة بمعلغ 
مستحقات  مع  املقاصة  طريق  عن 
سائلة ومستوجعة على عاتق الشركة 
إلى  درهم   495.999.999 لرفبه من 

9.999.999ع8 درهم.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
 2921 ديسمبر  1ع  بتاريخ  لطنجة 

تحت رقم 488)24.
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HDID CONSULTANTS
الدارالعيضاء 4 زنقة املبطي جزولي 

)زنقة فريول سابقا) أنفا

STE TANGER SAKANE
شركة مساهمة 

راسمالها : 285.246.899 درهم
مقرها : طنجة 27 و28 موالي 
يوسف اقامة ياسمي  الطابق 

الثالث
السجل التجاري رقم : 7)289

الزيادة في راسمال الشركة
بموجب عقد عرفي بتاريخ 4 نونبر 
راسمال  في  الزيادة  تقررت   ،2921
درهم   275.999.999 الشركة بمعلغ 
املقاصة مع مستحقات  طريق  عن  
سائلة ومستوجعة على عاتق الشركة 
الى  درهم   19.246.899 من  لرفبه 

285.246.899 درهم.
تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
 ،2921 ديسمبر  1ع  بتاريخ  لطنجة 

تحت رقم )48)24.
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HDID CONSULTANTS

الدارالعيضاء 4 زنقة املبطي جزولي 

)زنقة فريول سابقا) أنفا

 STE LES PEPINIERES DE

L›ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 999.عع19.1 درهم

مقرها االجتماعي : كلم 7، طريق 

الرباط عي  السعع الدارالعيضاء 

السجل التجاري رقم : 245291

تبديل غرض  الشركة
بموجب عقد عرفي بتاريخ 4 نونبر 

غرض الشركة  تقرر تبديل    ،2921

ليصعح استغالل االرا�سي الفالحية.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

 ،2922 يناير  ع  بتاريخ  للدارالعيضاء 

تحت رقم عع)896.
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HDID CONSULTANTS

الدارالعيضاء 4 زنقة املبطي جزولي 

)زنقة فريول سابقا) أنفا

STE AFRICULTURE 2
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي :  )2 زنقة ليل 

الطابق الثاني، الصخور السوادء  

الدارالعيضاء 

السجل التجاري رقم : 151.ع59

تبديل غرض  الشركة
 11 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

غرض  تبديل   تقرر   ،2921 نونبر 

االرا�سي  استغالل  ليصعح  الشركة 

الفالحية.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

 ،2922 يناير  ع  بتاريخ  للدارالعيضاء 

تحت رقم 5ع)896.
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HDID CONSULTANTS

الدارالعيضاء 4 زنقة املبطي جزولي 

)زنقة فريول سابقا) أنفا

STE AFRICULTURE 1
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي :  )2 زنقة ليل 

الطابق الثاني، الصخور السوادء  

الدارالعيضاء 

السجل التجاري رقم : )ع9.ع59

تبديل غرض  الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

 11 نونبر 2921، تقرر تبديل  غرض 

االرا�سي  استغالل  ليصعح  الشركة 

الفالحية.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

 ،2922 يناير  ع  بتاريخ  للدارالعيضاء 

تحت رقم 4ع)896.

295 P

STE BIJOUTERIE HAROUN
SARL AU

حسب عقد عرفي بالرباط بتاريخ 

تمت املصادقة على   ،2922 يناير   6

ذات  للشركة  االسا�سي  القانو  

الخصائص التالية :

 : االجتماعية  التسمية 

.BIJOUTERIE HAROUN

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك  واحد.

بائع   : االجتماعي  الهدف 

مجوهرات.

املقر االجتماعي : حي الليمو  محل 
وزريعة  الغزالي  شارع  زاوية   2 رقم 

الرباط.
199.999 درهم موزعة   : راسمال 

حصة اجتماعية من فئة   1999 الى 

درهم محررة نقدا وهي موزعة   199

كاالتي :

 1999  .. اودرى  املهدي  السيد 

حصة.

املدة : )) سنة ببد التأسيس.
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املهدي  السيد  تبيي    : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  اودرى 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري )15811.

296 P

 AUDIT ACCOUNTING  & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطى البمارة

رقم 2 الطابق االول جناح ب، الصخيرات

STE CLASSIC TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : حي الفتح 5 
البمارة 4 رقم 1 و2 يبقوب املنصور 

الرباط

السجل التجاري رقم : )14997

حل الشركة
 CLASSIC شركة  شركاء  قرر 

مسؤولية  ذات  شركة   TOURS

حي   : االجتماعي  مقرها  محدودة، 
1 و2 يبقوب  4 رقم  5 البمارة  الفتح 

املنصور الرباط. واملسجلة في السجل 

التجاري تحت رقم )14997 ما يلي :

السيد  تبيي   الشركة،  حل 

شتواني محمد كمصفي للشركة.

حي   : في  التصفية  مقر  تبيي  
1 و2 يبقوب  4 رقم  5 البمارة  الفتح 

املنصور الرباط.

في  القانوني  االيداع  تم  وقد 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

رقم  تحت   ،2922 فبراير   22  

71ع122.
للنشر واالعال 

297 P

 AUDIT ACCOUNTING  & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطى البمارة

رقم 2 الطابق االول جناح ب، الصخيرات

 STE HISSA SERVICE

VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : البمارة 48 شقة 
رقم 1 شارع فال ولد عمير اكدال 

الرباط
السجل التجاري رقم : 158957

تاسيس شركة
 HISSA SERVICE  : التسمية 

.VOYAGE
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الشريك الوحيد : السيدة أفهيم 

ايما .
الهدف االجتماعي : وكالة أسفار.

راسمال الشركة : 199.999 درهم 
فئة  من  حصة   1999 الى  مقسمة 

199 درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التاسيس النهائي.
املقر االجتماعي  : البمارة 48 شقة 
اكدال  عمير  ولد  فال  شارع   1 رقم 

الرباط.
التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
طرف االسيدة أفهيم ايما  ملدة غير 

محددة.
املحكمة  في  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط.
رقم التقييد في السجل التجاري : 
تم التقييد في السجل التجاري تحت 
رقم 158957 بتاريخ 17 فبراير 2922.
298 P

 AUDIT ACCOUNTING  & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطى البمارة

رقم 2 الطابق االول جناح ب، الصخيرات

STE SHOCAP
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 199.999 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة 9ع شقة 
رقم 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

حسا  الرباط
السجل التجاري رقم : 467عع1

حل الشركة
 STE SHOCAP قرر شركاء شركة
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
شقة  9ع  عمارة    : مقرها االجتماعي 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 
واملسجلة في السجل  حسا  الرباط. 

التجاري تحت رقم 467عع1  ما يلي :

حل الشركة.
ايما   أفهيم  السيد  تبيي  

كمصفية للشركة.
عمارة   : في  التصفية  مقر  تبيي  
احمد  زنقة موالي   8 رقم  شقة  9ع 

الوكيلي حسا  الرباط.
في  القانوني  االيداع  تم  وقد 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 
22 فبراير 2922، تحت رقم 71ع122.

للنشر واالعال 

299 P

 STE MATAHARI CENTRE
SARL AU

بيع حصص
ومحضر  العيع  عقد  بمقت�سى 
املنبقد  االستثنائي  البام  الجمع 
بتاريخ ع يونيو 2921، قررت الشريكة 
 MATAHARI لشركة  الوحيدة 

CENTRE SARL AU ، تقرر ما يلي :
باعت    ، السيدة فكري ام ايمن 
منصف  السيد  إلى  جميع حصصها 

حمزة.
ايمن  ام  استقالة السيدة فكري 
السيد  وتبيي   الشركة  تسيير  من 
مع  للشركة  مسيرا  حمزة  منصف 
اإلمضاء االجتماعي ملدة غير محددة .

األساسية  القواني   مالءمة 
للشركة .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
كتابة الضعط لدى املحكمة التجارية 
بالرباط بتاريخ ) يونيو 2921،  تحت 

عدد 2)1152.
300 P

 STE MAGHREBINE
 DE PROMOTION
 D’EXPLOITATION
 AGRICOLE ET  DE

 CARRIERE
SARL

إعال  عن تصفية
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
أغسطس   11 بتاريخ  االستثنائي 
 STE« شركة  مسير  قرر   ،2921
 MAGHREBINE DE PROMOTION
 D’EXPLOITATION AGRICOLE ET

.»DE CARRIERE SARL

 17 بالرباط,  االجتماعي  مقرها 
زنقة جعل بويعال  اكدال, ما يلي:

تصفية الشركة. 

بدر  العوعزاوي  السيد  تبيي  

الدين مصفيا للشركة. 

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر   

مقرها االجتماعي.

اإليداع  تم  القانوني:   اإليداع 

لدى  الضعط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

عدد  تحت    ،2922 فبراير  ع2 

7)ع122.

301 P

شركة ديكومار
شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

يناير   18 بتاريخ  بالرباط  مسجل 

ذات   تاسيس شركة  تم  قد   ،2922

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تتوفر على الخصائص التالية :

التسمية التجارية للشركة : شركة 

ديكومار.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املواد  بيع   : االجتماعي  الهدف 

ومستلزمات البقاقير بالتقسيط.
راسمال الشركة : 199.999 درهم 

فئة  من  حصة   1999 الى  مقسمة 

السيد  الواحدة  درهم للحصة   199

الحسن كروم ..... 1999 حصة.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : الرباط متجر 18 عمارة 18 

شارع احمد رضا اكديرة حي النهضة.

كروم  الحسن  السيد   : املسيرا  

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
رقم )8ع25عJC ملدة غير محددة.
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التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بتاريخ بالرباط  التجارية  باملحكمة   : 

 ع فبراير 2922، تحت رقم )15758.

302 P

 STE MACROFOOD
TRANSFERT DE SIEGE

SARL AU

الجمع  محضر  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  الرباط  في  املسجل   البام 

الوحيد  الشريك   ،2922 يناير   18

تغيير  قرر  ياسي   الخملي�سي  السيد 

مقر الشركة من:

محل   ،5 عمارة  العهجة،  تجزئة 

رقم 5ع، شارع املجد ح ي م، الرباط   

إلى  محل رقم ع، أمل 6، رقم 41، حي 

الفتح ح ي م، الرباط.

تحيي  النظام األسا�سي.        

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2922، تحت رقم)12227.

رقم السجل التجاري ع6))).  

303 P

شركة نيوطيك نت
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 19.999 درهم

مقرها االجتماعي : الطابق االول 

شقة رقم 1 بلوك ع رقم 842 حي 

االنعباث  الرباط

حل املقر االجتماعي
البادي  الغير  البام  الجمع  قرر 

 ،2921 فبراير   21 يوم  في  املنبقد 

نقل املقر االجتماعي من حي االنعباث 

الرباط الى الطابق   842 ع رقم  بلوك 

االول الشقة رقم 1 بلوك ع رقم 842 

حي االنعباث الرباط.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 ،2922 7 فبراير  التجارية بالرباط في 

تحت رقم 815.

304 P

STE AE.CONCEPT
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : AV PRINCE MLY

 ALI CHERIF LOT N°485 SECT
 4 APP N°1 OULED BENNACER

TEMARA
االستثنائي  الجمبوي  القرار 
 28 في  بتمارة  املؤرخ  للمساهمي  
 AE CONCEPT لشركة   ،2918 ماي 
ش.م.م. ذات شريك وحيد قرر ما يلي:

تصفية مسعقة للشركة.
أمال  الحاضري  السيدة  تبيي  
مسؤولية عن التصفية وتحديد مدة 

مهامها وسلطاتها.
الشركة  تصفية  عنوا   تحديد 
في شارع موالي علي الشريف تجزئة 
رقم 485 سكتور 4 شقة رقم 1 اوالد 

بناصر تمارة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 (7145 التجارية بالرباط، تحت رقم 

بتاريخ ع يوليو 2918.
305 P

 STE LION FOOD
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تاسيس  تم  بسال   ،2922 يناير   1(  
شركة ذات املسؤولية املحدودة التي 

تحمل الخصائص التالية :
 STE LION FOOD  : التسمية 

.SARL
بقالة  محل   : االجتماعي  الهدف 

وتاجر.
راسمال : 199.999 درهم.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 
التاسيس النهائي.

سبيد  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
حجي ع9ع1 طريق القنيطرة سال.

املزداد  حسني  ميلود   : التسيير 
الحامل   1((7 مار9   15 بتاريخ 
 AE82416 رقم  الوطنية  للعطاقة 
والزرقاء  اليسرى  بتجزئة  الساكن 
املهدية  طريق   16 شقة  9ع  عمارة 
الزهراء  فاطمة  السيدة  او  سال، 
،1(79/94/28 عياد املزدادة بتاريخ 

رقم  الوطنية  للعطاقة  الحاملة 
F337533 والساكنة بتجزئة اليسرى 
 16 الشقة  9ع  هاء  عمارة  والزرقاء 

طريق املهدية سال.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
تحت   ،2922 فبراير   17 بسال بتاريخ 

رقم ع545ع، رقم االيداع )2ع8ع.
306 P

STE TOKYO  AUTO PARTS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

رقم السجل التجاري : 55)157
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  91/2922/)1تم  بتاريخ 
القواني  األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
بيع قطع غيار السيارات   : الهدف 

وإصالح السيارات. 
شارع تاركة املحل   ( رقم  املقر:  

رقم ع البمارة ) حي النهضة 1.
املال  رأ9  حدد   : املال   رأ9 

بما  قدره 199.999 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار  التسيير: 

محدودة من طرف : صالح صاخي .
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالرباط  الضعط باملحكمة  

بتاريخ 16 فبراير 2922.
تحت رقم : 122229.

307 P

  STE UNIQUE PARA
SARL AU

السجل التجاري رقم :  ع15782
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد
تاسيس شركة 

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2922 يناير   1( بتاريخ 
القواني  األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : ادارة تجارية.
 تسويق وتوزيع منتجات تجميلية.
شقة رقم  9ع  عمارة رقم  املقر:  
موالي شارع موالي احمد الوكيلي   8

حسا  الرباط. 
بما   املال  رأ9  حدد  املال:  رأ9 

قدره 199.999 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار  التسيير: 
محدودة من طرف: فدوى الثوار�سي.

بكتابة  تم  القانوني:  لإليداع 
التجارية بالرباط  الضعط باملحكمة  
بتاريخ  14 فبراير 2922، تحت رقم : 

.1229(1
308 P

STE LE SAVOIR PROMO
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
 SIEGE : RIAD ARRIDA 63

 MARINA CENTER ANG BD
 ZERKTOUNI & BD MOHAMED

BEN ABDELLAH CASABLANCA
تاسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تاسيس شركة   ،2922 فبراير   21

باملواصفات التالية :
لوسافوار   : التسمية االجتماعية 

برومو ش.م.م.
املقر االجتماعي : رياض الرضا ع6 
الزرقطوني  محج  زاوية  سانتر  مارينا 

ومحمد بن ععد هللا الدارالعيضاء.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة، ش.م.م.
االنباش   : االجتماعي  الهدف 
وأشغال  العناء  وأشغال  البقاري 

مختلفة.
الراسمال : 199.999 درهم.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر.

21)عع5   : التجاري  السجل 
الدارالعيضاء.

املدة : )) سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
رقم  البظيم  ععد  بلمكي  السيد 

.Dالعطاقة الوطنية 9769عع
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رقم  ادريس  اجضيض  السيد 
.Dالعطاقة الوطنية رقم 5)984ع

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدارالعيضاء  التجارية 

فبراير 2922، تحت رقم 56ع814.
لالشارة والعيا 

309 P

SOCIETE NIAGARA METAL
SARL AU

 SIEGE SOCIAL : 408 ANGLE
 BD. ABDELMOUMEN ET
 BD ANOUAL 4EME ETAG

CASABLANCA
 REGISTRE DE COMMERCE :

224251
إشهار

بتاريخ  املنبقد  القرار  بمقت�سى 
مسكي  شركة    ،2921 نوفمبر   22
قانونيا  مجهولة  شركة  أنفست، 
املمثلة من طرف الرئيس املدير البام، 
الحامل  بلمكي  املجيد  ععد  السيد 
 ،UC1658( رقم  الوطنية  للعطاقة 
شريك وحيد لشركة نياجيرا ميطال، 

قرر ما يلي :
رياض  إلى  اإلجتماعي  املقر  نقل 
الطابق   1 سانتر  مارينا   68 الرضا 
الزرقطوني  محج  زاوية  الخامس 

ومحمد بن ععد هللا، الدارالعيضاء.
القانو   من  الرابع  العند  تغيير 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالدارالعيضاء  التجارية 

52ع814 بتاريخ 24 فبراير 2922.
لإلشارة والعيا 

310 P

ANWAL
SARL D’AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 55.699ع.26ع.1 درهم
املقر اإلجتماعي : عمارة تفراوتي 

كم 7,5 طرق الرباط )عي  السعع) 
الدارالعيضاء 

السجل التجاري رقم : 95ع.عع5

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  لبقد  تعبا 
 ،2922 فبراير   19 في  بالدارالعيضاء 
تم وضع قانو  أسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :
ANWAL SARL D’AU : التسمية

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد.

الغرض :
املشاركة املعاشرة وغير املعاشرة، 
في  الخارج،  في  أو  املغرب  في  سواء 
من  الشركات  أو  املبامالت  جميع 
املساهمة في  الشركات،  خالل إنشاء 
إنشائها أو الزيادة في رأسمال الشركة 
التوصية،  طريق  عن  أو  القائمة، 
اإلجتماعية  الحقوق  األسهم،  شراء 

وغير ذلك.
اإلمتالك،  التأسيس،  اإلدارة 

التطوير والترويج ألي شركة.
وكذلك  التعادل،  العيع،  اإلمتالد، 
ومزاولة  املالية  القيم  جميع  تسيير 
من  إنجازها  املمكن  املبامالت  كل 
القيم  على  القابضة  الشركة  طرف 

املذكورة.
بصفة عامة كل البمليات املالية 
أو  معاشر  بشكل  املرتعة  والتجارية 
كلي أو جزئي بالبمليات  غير معاشر، 
تسهيل،  أجل  من  أعاله  املذكورة 

تبزيز وتطوير نشاط الشركة.
املقر اإلجتماعي : في الدارالعيضاء، 
طريق   7,5 كم،  تفراوتي،  عمارة 

الرباط )عي  السعع) الدارالعيضاء.
من ابتداء  سنة   ((  :  املدة 
تقييدها  تاريخ   2922 فبراير   21  

بالسجل التجاري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
55.699ع.26ع.1  معلغ  في  الشركة 
556.ع26.ع1  إلى  مقسمة  درهم، 
حصة إجتماعية من فئة 199 درهم 
للسيد  الواحدة، خصصت  للحصة 

أمي  وكريم الشريك الوحيد.
أمي   السيد   : الشركة  تسيير 
وكريم عي  كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

السنة املالية للشركة : من فاتح 
يناير إلى 1ع ديسمبر من كل سنة.

األرباح  تخصص   : األرباح 
الصافية ببد اإلقتطاعات القانونية 

والتأسيسة للشريك الوحيد.
تم اإليداع   : تم اإليداع القانوني 
التجارية  باملحكمة  القانوني 
 2922 فبراير   21 يوم  بالدارالعيضاء 
الشركة  حيث  591ع81  رقم  تحت 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل  مقيدة 

95ع.عع5.
 من أجل اإليجاز والعيا 
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INSTITUT AMADEUS
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها : 699.999 درهم

املقر اإلجتماعي : سوي�سي 28 محج 
املهدي بن بركة

السجل التجاري عدد : 87ع.2ع1
تحويل املقر اإلجتماعي

شركة  إدارة  مجلس  قرر 
بتاريخ  INSTITUT AMADEUS 
املقر  تحويل   ،2921 نوفمبر   5
سابقا  املحدث  للشركة  اإلجتماعي 
املهدي  محج   28 سوي�سي  بالرباط، 
ليصعح بنفس املدينة بحي  بن بركة، 
 ( قطاع  النسيم  زنقة   6 الرياض 

.I 1بلوك
لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 
الضعط  باملحكمة التجارية بالرباط، 
رقم  تحت   ،2922 فبراير   8 يوم 

عع).121.
من أجل اإليجاز والعيا 
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 SOCIETE MAROCAINE
 D’HOTELERIE
ECONOMIQUE

SMHE SA
شركة مساهمة بمجلس إدارة 

ومجلس رقابة
رأسمالها : 999.999.)11 درهم

مقرها اإلجتماعي : تجزئة التوفيق، 
إقامة زينيث، الطابق 4 

السجل التجاري : ع294.12
إفتتاح فروع

الجماعية  اإلدارة  مجلس  قرر 
إفتتاح فروع للشركة :

 SOCIETE لشركة  فروع  إفتتاح 
 MAROCAINE D’HOTELERIE
تتمثل   ECONOMIQUE SMHE SA
متبلق  للشركة  فرعي   إنشاء  في 

بوحدتي  فندقيتي  الكائنتي  ب :
: فندق متواجد بساحة  الجديدة 
الدارالعيضاء  طريق  القمر  نور 

الجديدة.
بطريق  متواجد  فندق   : أكادير 

مراكش تجزئة تيليال، أكادير.
تسسير الفروع : تم تكليف السيد 
الوحدة  بتسيير  بوريكي  ابراهيم 

الفندقية بمدينة أكادير.
تم تكليف السيد محمد املصطفى 
الفندقية  الوحدة  بتسيير  الحداد 

بمدينة الجديدة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضعط   بكتابة  للفرعي   القانوني 
بالدارالعيضاء  التجارية  باملحكمة 
تحت رقم  ع291،  سبتمبر   4 بتاريخ 

9569ع995.
تم اإليداع القانوني لفرع مدينة   
ع291  نوفمبر   21 بتاريخ  أكادير 
2922 وتم تقييد بالسجل  تحت رقم 
بأكادير  التجارية  للمحكمة  التجاري 

تحت رقم ))ع.26.
لفرع مدينة  القانوني  اإليداع  تم 
 2922 فبراير   17 بتاريخ  الجديدة 
وتم تقييده بالسجل   169 تحت رقم 
اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

بالجديدة تحت رقم ع)9.)1.
من أجل اإليجاز والعيا 
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ALAS MAROC READY MIX
الشركة املحدودة املسؤولية 

 ALAS MAROC READY واملسماة
MIX

محضر اإلجتماع اإلستثنائي
بالرباط  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 17 فبراير 2922، ما يلي :
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من  كل  تفويت  على  املصادقة 
والسيد  هللا  سور  عدنا   السيد 
حصصهم  جميع  هللا،  سور  أحمد 
حصة  999ع6  وقدرها  اإلجتماعية 
فاضل  معارك  سيف  السيد  لفائدة 

املزروعي.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.
استقالة السيد محمد الوافي من 

مهامه كمسير للشركة.
تبيي  السيد طارق كريمي كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.
لدى    : القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بتمارة،  اإلبتدائية   املحكمة 
 24 فبراير 2922، تحت عدد )754.
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SIAB SA
9. ت الدارالعيضاء رقم 18121

تخفيض رأ9 املال مبلل بالخسائر
البام  الجمع  محضر  بموجب 
يناير   28 ب  املنبقد  اإلستثنائي 
شركة   ،SIAB SA للشركة   ،2922
 89.599.999 رأسمالها  مساهمة 
التجاري  ومقرها  درهم، 
موالي  شارع   ،166 بالدارالعيضاء 
تقرر التخفيض من رأ9  إسماعيل، 
املال إلى 899.99.))).79 درهم مبلال 
 (5.992 إلغاء  طريق  عن  بالخسائر 
سهم مطابق ملعلغ 599.299.) درهم.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط   بكتابة 
 2922 فبراير  ع2  في  بالدارالعيضاء 

تحت رقم 814471.
الرئيس
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 ATTIJARIA AFRICA
HOLDING SA

9. ت الدارالعيضاء رقم 497.867
الزيادة في رأسمال الشركة

البام  الجمع  محضر  بموجب 
ديسمبر   21 في  املنبقد  اإلستثنائي 
 ATTIJARIA AFRICA 2921، بشركة
مساهمة شركة   ،HOLDING

 مقرها الدارالعيضاء 2، شارع موالي 
التجاري  بالسجل  واملقيدة  يوسف 

 497.867 رقم  تحت  بالدارالعيضاء 

قرر الشركاء :

اإلجتماعي  املال  رأ9  في  الزيادة 

بمعلغ  اإلكتتاب  طرق  عن 

ليزيد  درهم  969.515.999.ع 

إلى  درهم  99.999ع.1.962  من 

طريق  عن  درهم،  99.999ع.1.962 

إصدار 9.695.159ع سهم جديد من 

199 درهم لكل سهم مكتتب ومحررا 

مع  باملقاصة  بأكمله  اإلكتتاب  من 

ديو  على الشركة.

تبديل القانو  األسا�سي بالتوافق.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط   بكتابة 

 2922 فبراير   21 في  بالدارالعيضاء 

تحت الرقم 851ع81.
الرئيس

أحمد اسماعيل الدويري
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 TRACTAFRIC MOTORS

MAROC
SARL AU

9. ت الدارالعيضاء رقم ع8.47عع

الزيادة في رأسمال الشركة باملقاصة 
مع الديو 

تخفيض رأ9 املال مبلل بالخسائر
 21 ب  املؤرخ  للمحضر  وفقا 

قرر الشريك الفريد   ،2921 ديسمبر 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بالشركة 

 TRACTAFRIC MOTORS املسماة 
 15.199.999 رأسمالها   MAROC

درهم، مقرها اإلجتماعي بالدارالعيضاء 

كلم   ،1 طريق الرباط الرئيسية رقم 

ع.6 عي  السعع ما يلي :

بمعغ  الشركة  في رأسمال  الزيادة 

من  لرفبه  درهم   12.(25.999

15.1999.99 درهم إلى 28.925.999 

للقيمة  الرفع  طريق  عن  درهم 

إلى   15.199 من  للحصة  النقدية 
ديو   مع  باملقاصة  درهم،   28.925

على الشركة.

إلى  املال  رأ9  من  التخفيض 
19.458.999 درهم، مبلال بالخسائر.
6 و7 من القانو   تغيير الفصلي  
األسا�سي املتبلقي  بالتقدمات وبرأ9 

املال بالتوافق.
تم  اإليداع القانوني بكتابة ضعط  
بالدارالعيضاء  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2922 فبراير   22 بتاريخ 

6)8ع81.
التسيير
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 IBM APPLICATIONS &
TECHNOLOGIES

9. ت الدارالعيضاء رقم 91).127
تغيير الرئيس

تغيير في اإلدارة البامة
القرارات  محضر  بموجب 
املتخذة  للشركاء،  الجماعية 
بشركة   2921 نوفمبر   5 بتاريخ 
 IBM APPLICATIONS &
TECHNOLOGIES، شركة مساهمة 
مبسطة رأسمالها 46.212.899 درهم 
حي   ،29279 بالدارالعيضاء  الكائنة 
 ،1199 كازانيرشور  مبروف  سيدي 
واملسجلة   ،1 شور  القد9،  شارع 
بالدارالعيضاء  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 91).127 يلخص ما يلي :
إيستر  السيدة  استقالة  تسجيل 
باركر ESTHER PARKER من مهامه 

كرئيسة الشركة.
 RITHI هونغ  رثي  السيد  تبيي  

HONG كرئيس للشركة.
روزني  باتريك  استقالة  تسجيل 
PATRICK RAUZIER من مهام مدير 

عام منتدب.
برادة  محمد  السيد  تبيي  
كمدير   MOHAMED BERRADA

عام منتدب.
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط   بكتابة 
 2922 فبراير   24 في  بالدارالعيضاء 

تحت رقم 4عع814.
الرئيس
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 DAHIBA BOURICHA

NEGOCE

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2922 يوم فاتح فبراير  بتمارة، 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

والتي حمل الخصائص التالية :

 DAHIBA BOURICHA : التسمية

.NEGOCE SARL

رأسمال الشركة : 199999 درهم 

 199 1999 حصة بثمن  مقسم على 

درهم للحصة الواحدة.

 599 دهيعة  الكريم  ععد  السيد 

حصة.

السيد محمد بوريشة 599 حصة.

: إقامة الضخامة  املقر اإلجتماعي 

املحل  عع،  عمارة   6 املجمع السكني 

رقم 71 عي  عتيق تمارة.

الهدف اإلجتماعي :

 التوزيع.

اإلستيراد والتصدير.

التجارة في املواد الغذائية ومواد 

أخرى.

ابتداءمن  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

بعلوك  القاطن  دهيعة  الكريم  ععد 

)1 حي الحاج قاسم ح.ي.م  ا.ج رقم 

الوطنية  للعطاقة  والحامل  الرباط 

X178964 ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضعط   كتابة  لدى  القانوني 

 22 يوم  بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة 

فبراير 2922 تحت رقم عع75.

 : التجاري  السجل  في  االندراج 

التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بتمارة تحت رقم 5557ع1.
لإلشارة والنشر

املسير : ععد الكريم دهيعة
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GROUP MAACHI INVEST
SARL

محدودة  شركة  تأسيس  تم 
املسؤولية ذات املواصفات التالية :

 GROUP MAACHI  : التسمية 
INVEST ش.م.م.

45 شارع فرنسا شقة رقم   : املقر 
8 أكدال الرباط.

النشاط التجاري :
أعمال بناء متنوعة )مقاول).

نقل العضائع.
اإلستيراد والتصدير.

املدة : )) سنة.
درهم،   199999  : املال  رأ9 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 

199 درهم، مؤدات كاملة كالتالي :
599 حصة للسيد طارق مبا�سي.
599 حصة للسيد مبا�سي سمير.

مبا�سي  طارق  السيد   : التسيير 
ملدة غير محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 
تحت رقم   2922 فبراير   24 بتاريخ  
السجل  في  التقييد  رقم   122426

التجاري 1ع1581.
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STE.MOKACCINO
إعال  عن تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   2922 فبراير   14
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات التالية :
.MOKACCINO : االسم

ايثرا   إقامة   : اإلجتماعي  املقر 
بلوك 12 شقة رقم 19 تامري أكادير.

الهدف اإلجتماعي :
استغالل مقهى.

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  مقسم  درهم   199.999.99 في 
للحصة   199 بقيمة  حصة   1999

الواحدة.

أيمن  السيد   : القانوني  املسير 

االجي.

رقم السجل التجاري : 1)595.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

بتاريخ   198678 عدد  تحت  بأكادير 

22 فبراير 2922.
املسير
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STE. ASTRA AGGLOS

SARL AU

تأسيس
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناء 

القانو   وضع  تم   2922 فبراير 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

 ASTRA AGGLOS واحد  بشريك 

ذات الخصائص التالية :

هدف الشركة في املغرب  الهدف: 

كما في الخارج هو :

صانع الطوب.

بائع مواد العناء.

سيدي  طريق   : اإلجتماعي  املقر 

إفني جماعة امي نفاست.

املدة : )) سنة.

 599.999.99 الرأسمال : حدد في 

حصة   5999 إلى  مقسم  درهم 

إجتماعية بقيمة 199 درهم  للواحدة 

وهي في نصيب :

حصة   5999 السيد جعور حمزة 

إجتماعية.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 

جعور  السيد  طرف  من  محدودة 

حمزة.

باملحكمة اإلبتدائية   : تم اإليداع 

 2922 فبراير   21 بتاريخ  بكلميم 

والتسجيل في السجل   75 تحت رقم 

التجاري تحت رقم 67)ع.
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شــركةج.ك سطور

ش.م.م

» SOCIETE   GK STORE sarl «

رأ9 مالها 199.999 درهم

رقم )4 شارع مسبود الوافقاوي حي 

السالم أكادير

إعال  عن تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ، م   يناير2922   ع1   بتاريخ   

لشركة  األسا�سي  القانو   إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقبي  للبقد، خصائصها كالتالي  :

شركة ج.ك سطور   : التسمية  

STE GK STORE

شارع   4( رقم   : املقر اإلجتماعي  

مسبود الوافقاوي حي السالم أكادير.

الهدف اإلجتماعي  :

االتجار بجميع املنتجات واملبدات 

الحاسوبية.

 NEGOCE DE TOUT PRODUIT

ET MATERIEL INFORMATIQUE

 : في   حدد  الشركة  مال  رأ9 

ألف  إلى  مقسمة  درهم   199.999

للحصة  درهم   199 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من  :

الحاج    ايت  الصمد  السيدععد 

599 حصة.

السيد علي األزرك .... 599 حصة.

التسيير: عي  السيد ععد الصمد 

األرزك  علي  والسيد  الحاج  ايت 

مسيرا  للشركة ملدة غير محدودة.

: من فاتح يناير إلى  السنة املالية  

1ع دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بأكادير  التجارية   املحكمة 

92/11/ 2922م   تحت رقم  198528 

- السجل التجاري: 59461.

323 P

Société »  SUD BUSINESS-
» POWER

  Société à Responsabilité Limitée
 à associé unique

Au Capital: 1 000 000 Dhs
 Siège social : APP1 RUE 601 AV

ALLAL FASSI AGHARASS
AGADIR

ICE: 002947175000031
توقيع  بموجب  عقد  نهاية  في 
بتاريخ  أكادير  في  مؤرخ  خاص 
19/91/2922 تم تشكيل شركة ذات 
مسؤولية محدودة مع شريك واحد ، 

وخصائصها على النحو التالي :
املكتب الرئي�سي شقة 1 زنقة 691 

شارع عالل الفا�سي اغرا9.    
وبيع  شراء  الشركة:  غرض 

املبدات الصناعية .
املدة  )) سنة  من تاريخ تأسيسها.                                                                   
 1.999.999.99 املال:  رأ9 
بقيمة  سهم   19.999 على  مقسمة 
موزعة على   ، درهم للسهم   199.99

النحو التالي : 
سهم   19.999 بهيجة:  أحمد   

بقيمة 199.99 درهم للسهم .
يناير   1 : من    السنة االجتماعية 

إلى 1ع ديسمبر  .
زهرة بهيجة/ ممثل قانوني  مشارك 
للشركة ملدة غيرمحدودة.                                
محكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
أكادير التجارية بتاريخ 22/92/2922 

.RC 59587 198671 تحت رقم
324 P

 مكتب اشقرا  لالستشارات القانونية
 و املحاسعاتية

رقم )7 عمارة افراح، شارع املقاومة الحي 
الصناعي - اكادير

» إشبار بالتأسيس«

THE PITA BAR
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي مبرم  
باكادير  مسجل   ،2922 أبريل   29
وضع  تم   ،95/92/2922 بتاريخ 
 The  « لشركة    األسا�سي  القانو  
Pita Bar » و هي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات  شريك واحد   :
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 »The Pita Bar  «   : التسميــة   

ش.م.م.ش.و.

 الهدف االجتماعي : مطبم

:    طابق األر�سي  املقر االجتماعي 
حي  زنقة مكنا9،   ،  24 للبمارة رقم 

الصناعي باكادير.

املدة : )) سنة.

الرأسمال: حدد في19999 درهم
سانديركارد  راسميس  التسيير: 

 VIRKUS RASMUS( فيركيس 

.(SONDERGAARD

تبتدئ من      : السنة الحسابية  

دجنبر من  1ع  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.

اإليداع القانوني : تم إيداع امللف 

القانوني للشركة لدى كتابة الضعط 

بتاريخ  الكادير  التجارية  باملحكمة 

17/92/2922 تحت رقم 198617
السجل التجاري:  رقم عع595.

325 P

CONSTITUTION 

DE SOCIETE SARL

 SOCIÉTÉ À RESPONSABLE

  LIMITE  VIRDA SAHARA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا 

القواني   وضع  تم    97/92/2922

مسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 

ذات    VIRDA SAHARA محدودة 

الخصائص التالية : 

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو : 

انشاءات  و  أعمال  في  مقاول 

متنوعة.

املناطق  وصيانة  غر9  مقاول 

الخضراء، الحدائق، و الطرق.

تاجر. 

الكزازمة  دوار  االجتماعي:  املقر 

لقصابي تكوست كلميم.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 

ابراهيم  السيد  طرف  من  محدودة 

الودنوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

21/92/2922 تحث رقم 76/2922.
326 P

Z.H.Z BUS TRANS
 SARL AU 

إعال  عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تم تأسيس شركة   2922 يناير    24
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية:
التسمية : 

  Z.H.Z BUS TRANS  SARL AU 
 6 زنقة   1 رقم  االجتماعي:  املقر 

سيدي بلقا9 تارودانت.
الهدف: 

اآلخرين  عن  نيابة  األفراد  نقل 
الرأسمال االجتماعي.199999 درهم.

التسيير : زكرياء زويزو
املدة: )) سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى1ع 
دجنبر .

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
 195 اإلبتدائية لتارودانت تحت رقم 
رقم السجل   2922 فبراير   14 بتاريخ 

التجاري )845.
327 P

 STE SOBAFAM
SARL AU

بمقت�سى  عقد  عرفي  مؤرخ  يوم 
)9 /92/ 2922 تم إنشاء شركة  ذات 

الخصائص التالية :
 STE SOBAFAM SARL AU

التسمية : 
املدنية  االشغال   -  : الهدف 
والكهرباء و االنارة البامة والشمسية.
حي   2F بلوك   49 رقم    : املقر 

الداخلة اكادير . 
درهم   199.999.99 الرأسمال:  

مقسمة كاآلتي 
السيد : يونس بهمو 1999  حصة 

)199 درهم للحصة).

التسيير: السيد يونس بهمو

اإليداع القانوني وضع في املحكمة 

 22/92/2922 يوم  باكادير  التجارية 

تحت رقم 198689

السجل التجاري:  5)595

328 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE,

 AVENUE MANSOUR DAHBI,

 ,CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05

28 22 81 55 E-mail : cabinet_

arrad@yahoo.fr

Agadir

SEA CORP

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى   

والدي   9(/92/2922 في  املنبقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجعه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:                

   SEA CORP  :       اال سم-

شركة ذات         : -الصفة       

مسؤولية محدودة بشريك واحد

  199.999.99       : -الرأسمال   

درهم 

مزارع  استغالل    : -الهدف      

األحياء املائية

-البنوا       : الطابق االول بلوك 

159 حي الداخلة اكادير.

- السنة املالية :       لتعدأ من فاتح 

يناير إلى 1ع ديسمبر من كل سنة.

الشركة من  :  تسير   التسيير      -

طرف السيد اعفير خالد . 

- تم  اال يذاع  القانوني باملحكمة  

 17/92/2922 في  باكادير  التجارية 

السجل    198616 رقم   تحث   

التجاري رقم 1ع595 . 
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 Société  STE SMC TRAV

 IMMO
SARL 

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 

محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسست   2921  /11/  12

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات  

التالية  :

 SMC TRAV شركة    : التسمية  

  IMMO

العناء  أعمال  مقاول    : املوضوع 

وأعمال مختلفة.

أكدال  تجزئة    : االجتماعي  املقر 
رقم ع51 ايت ملول .

املعلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

إلى   مجزأ  درهم   199999 في 

199درهم  فئة    1999حصةمن 

للواحدة.    

السيد  إلى  التسيير  التسيير:أسند 

السيدالسالي  و  أحمد  شعايشب 

معارك ملدة غير محدودة. 

الشركة  تلتزم   : العنكي  التوقيع 

شعايشب  للسيد  املشترك  بالتوقيع 

أحمد و السيد الصالي معارك.

تأسيس  من  سنة   ((  : املدة 

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب 

الضعط  باملحكمة االبتدائية بإنزكا  

رقم   تحت   12/91/2922 بتاريخ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  41,وتم 

التجاري تحت رقم 25145 .

330 P

مكتب التسيير ، االعالميات واملحاسعة 

كاجيسكو 

   OUSSBRA  
SARL AU  ش.م.م

إعال  بتأسيس شركة
وبموجب    15/12/2921 بتاريخ  

تأسست   ،  197( عقد عرفي  عدد   

شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت 

» ش.م.م هدفها   OUSSBRA  « اسم 

كالتالي :
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-منبش عقاري.
دوار   92 رقم    : البنوا  التجاري 

اكادير ازدار بونبما  تيزنيت.   
رأ9 مالـــها  :  199.999.99 درهم  
) مائة االف درهم ) موزعة إلى 1999 
حصة  قيمة كل حصة ) 199 درهم ) 

مائة درهم.
تسيير الشركة   : تم تبيي  السيد  
وحيد   كمسير  ابوريك  ابراهيم 
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه 
القانو   حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة. 
 (( الشركة  عمر  مدة   :  املـــــدة 
تاريخ  من  سنة)  وتسبو   )تسبة 

تأسيسها النهائي .
اإليداع القانوني : تم إيداع امللف 
القانوني بمكتب الضعط لدى املحكمة 
عدد882/2921  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاريخ22/12/2921.
331 P

 Société » PRESTIGE BY
» NISSRINE

 S.A.R.L  
Au capital de 100.000 DH

 SIEGE SOCIALE : N.38 LOT ARJA
BENDRAMZ AFRAK 2 TIZNIT
تـأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي بي  الشركاء 
تأسست    96/91/2922 ،بتاريخ 
املحدودة.  املسؤولية  ذات  شركة 

وعناصرها كالتالي :
اسم تحمل  الشركة   :  التسمية 

 » بريستيج باي نسريي «   ش.م.م. 
األسا�سي:  االجتماعي  الغرض 

صالو   الحالقة والتزيي  للنساء.
تجزئة  رقم8ع  االجتماعي:  املقر 

ارجا بن الدرامز افرك 2 تيزنيت.
في  حدد  االجتماعي:  الرأسمال 
 1.999 الى  درهم مقسم    199.999
درهم   199 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة .
تخويل  تم  واإلمضاء:  التسيير 
التسيير واإلمضاء إلى السيدة: بن العاز 

سكينة قصد تمثيل الشركة.  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضعط 
االبتدائية بمدينة تيزنيت تحت رقم   

69/2922  بتاريخ   17/92/2922.
من أجل النسخة والعيا  

عـن الـمسـيـر

332 P

 STE RACHID WEST
SARL AU 

إعـــال  قانــوني
بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  
تأسيس  تم  انزكا     91/95/2921
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :
  STE RACHID WEST التسمية: 

  SARL AU
املقر االجتماعي :   رقم ع45 تجزئة 

الرمل 2 تراست انزكا .     
رأ9 املال   :   199.999.99 درهم

املدة : ))      سنة  
لحرش   رشيد  السيد    : املسيرة 

 JBوطنيتها رقم1829عع
النشاط :   اشغال  العناء املتنوعة 

- نجارة االلومنيوم - التجارة 
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 
 21/92/2922 االبتدائية بانزكا  في  

تحت رقم 52ع.
333 P

RISE TRAV
SARL  AU 

Au Capital de 100 000 Dhs
 Siège Social: NR 03 RUE 05 HAY

.NKHILATE GUELMIM
ICE : 003008393000025

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،15/92/2292
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية :
 RISE TRAV : التسمية

املقر االجتماعي  : رقم ع9 زنقة 95 
حي النخيالت كلميم.

درهم   199.999  : الرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1999 على  مقسمة 

199 درهم.
أشغال  في  مقاول   : الهـــــــــــــــــدف 

مختلقة وأشغال العناء.
اهردكال   : القانوني    املسير 

ابراهيم. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ   بكلميم  االبتدائية 

21/92/2922  تحت رقم 77/2922
334 P

» RITAGHI NEGOCE « شركة
   ش.م.م ذات الشريك الوحيد 

بتاريخ  و  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2922  تم تأسيس شركة  17  فبراير 
محدودة املسؤولية سجلها التجاري 
رقم  ع2559  ذات املميزات التالية : 

 RITAGHI«    : التسمية 
ش.م.م ذات الشريك     »NEGOCE

الوحيد
حي اعريعات    : املقر االجتماعي    

القليبة ايت ملول 
الرأسمال : 199999  درهم.

الهدف : التجارة في املواد الغدائية 
واللوازم.

واملبدات  املواد  جميع  تسويق 
واملنتجات 

التجارة بشكل عام 
الشركاء :  السيد مسلك الحسي  .
التسيير :  تسير الشركة من طرف  

السيد مسلك الحسي  .
:    تم اإليداع   االيداع القانوني   
القانوني باملحكمة  االبتدائية بانزكا  
بتاريخ 22/92/2922 تحت رقم 79ع
335 P

 STE S5E
SARL AU

بمقت�سى  عقد  عرفي  مؤرخ  يوم 
29 /91/ 2922 تم إنشاء شركة  ذات 

الخصائص التالية :
  STE S5E SARL AU : التسمية

الهدف : - اشغال مختلفة واشغال 
العناء.

امسكرود  اكفاي  دوار    : املقر 
اكادير . 

درهم   199.999   : الرأسمال 
مقسمة كاآلتي :

  1999 بخو�سي  :طارق  السيد 
حصة )199 درهم للحصة).

التسيير: السيد طارق بخو�سي
اإليداع القانوني وضع في املحكمة 
 18/92/2922 يوم  باكادير  التجارية 
تحت رقم 1ع1986 السجل التجاري:  

.5954(
336 P

STE SAFETY SIGN
(S.A.R.L( 

شركة ذات مسؤولية محدودة .  
رأسمالها 199999 درهم

املقر االجتماعي: مستودع جعالة دوار 
اوالد عليوة جماعة سيدي يومو�سى 

اوالد تايمة
 تأسيس شركة

بتاريخ    عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع قواني    ،  2922 فبراير   19  

الشركة ذات امليزات التالية  :
 STE SAFETY SIGN  : التسمية 

. SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

» SARL«  مسؤولية محدودة
السالمة  و  التشوير   -  : الهدف  

الطرقية و الصناعية.
مستودع جعالة  املقر االجتماعي  
سيدي  جماعة  عليوة  اوالد  دوار 

يومو�سى اوالد تايمة.
)) سنة ابتدءا من تاريخ    : املدة 

التأسيس .
رأسمال : حدد في معلغ  199.999 
درهم مقسم الى 1999 حصة من فئة 

199 درهم.
إلى  أسند  التسيير  التسيير: 
و ععايل  جعالة مصطفى  السيدا   

يوسف
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
بتاريخ    114 لتارودانت م تحت رقم 

16  فبراير 2922.
337 P
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  STE O-B AUTO
SARL  

ICE : 003016320000075
إعال  عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
تم تأسيس شركة  ع2922/92/9     
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
STE  O-B AUTO  Sarl : التسمية
اوبيروك  حي  االجتماعي:  املقر 

بلوك 92 رقم 2ع ايت ملول.
السيارات  ميكانيك   :  الهدف 

و اعمال الصفائح املبدنية .
 199999 االجتماعي  الرأسمال 

درهم.
التسيير : السيد ععد الكعير بركات 

و السيد اسماعيل اوتدرارين .
املدة: )) سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى1ع 
دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
66ع  رقم  تحت  بإنزكا   التجاري 
السجل  رقم    2922/92/22 بتاريخ 

التجاري ))254.
338 P

  OULAB  NEGOCE شركة
SARL AU

محدودة املسؤولية 
إعال  عن التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
حررت  بأكادير   2921 دجنبر   24  
املسؤولية  محدودة  شركة  قواني  

خصائصها كالتالي :
  OULAB  NEGOCE   :        االسم

SARL AU
الهدف        : التجارة.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 
اقامة  فبراير،   2( سبدي،  الشيخ 
تالبرحت  الثالث،  الطابق   ، مرحعا 

اكادير
من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

التاسيس النهائي.

الرأسمال االجتماعي : حدد في معلغ 
199.999,99 درهم مقسم الى 1999 
للواحدة  درهم   199 حصة من فئة 

موزعة على الشريك الوحيد:
 1999 السيد إبراهيم ولبربي     

حصة بمعلغ 199.999.99 درهم. 
تبتدئ من فاتح   : املالية  -السنة 
كل  من  دجنبر  1ع  في  تنتهي  و  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

1ع دجنبر .
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
إبراهيم  للسيد  محدودة  غير  ملدة  و 

ولبربي.
التوقيع  حق  اسناد   : االمضاء 
إبراهيم  للسيد  العنكي  و  االجاري 

ولبربي.
األرباح :  يتم اقتطاع 5 % لتكوين 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
جديد  من  مرحل  معلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 
فبراير   ( بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2922 تحت رقم ع)1984.
للخالصة و التذكير 

339 P

 INSTITUTION HIMAM
 ALMAALI PRIVE

SARL – A.U
األسا�سي  القانو   بمقت�سى 
فبراير   91 بتاريخ  املؤرخ  للشركة 
2922  تكونت شركة ذات املسؤولية 

املحددة ذات الشريك الواحد.
املبالي  همام  مؤسسة  مسماة:   

الخاصة.
  رأسمالها : 99.999ع  درهم.

الهدف االجتماعي : 
مدرسة خاصة للتبليم.

وردغا  تجزئة  االجتماعي:    املقر 
رقم 49 حي النهضة ايت ملول. 

من تاريخ  سنة ابتداء   (( املدة:   
تسجيلها بالسجل التجاري.  

رأسمال الشركة مقسم كما يلي :
السيد ازمز موالي حفيظ-  999ع 

حصة.
من طرف السيد   : تسير الشركة 
املسير  ازمز موالي حفيظ بصفته    :

الوحيد   لشركة ملدة غير محدودة .
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير و تنتهي في 1ع ديسمبر.
تم باملحكمة     : اإليداع القانوني 
 : بتاريخ  بإنزكا   االبتدائية 

16/92/2922 تحت رقم : )2ع.   
340 P

 STE  J2S SERVICES
S.A.R.L 

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشركة  تأسيس  تم   27/91/2922

ذات املميزات التالية :
 »  STE J2S SERVICES  SARL  »

التسمية االجتماعية   : 
الهدف االجتماعي     : وكالة تحويل 

األموال.
املقر االجتماعي      : رقم )9 عمارة 

عع حي املر9 الدشيرة الجهادية
 199  999  : الرأسمال االجتماعي 
درهم مجزأة إلى 1999 حصة من فئة 

199 درهم للحصة الواحدة
السيد  تبي   تم   : التسيير 
ملدة                                  للشركة  كمسير  يوسف  جبرو 

غير محدودة.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
انزكا   باملحكمة  الضعط  كتابة 
رقم   تحت   21/92/2922  : بــتاريخ  

59ع.
341 P

STE JOH-TRAVAUX
SARL AU 

 تأسيس شركة
بمقت�سى القانو  األسا�سي املؤرخ 
تأسيس  تم   98/92/2922 بتاريخ 
ذات املسؤولية  محدودة   شركة 

  JOH-TRAVAUX الشريك الوحيد    

ذات الخصائص التالية : 

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو:

األشغال املختلفة و العناء.

أشغال الرخام.

مفاوض. 

القائد  شارع  االجتماعي:  املقر 
 87 رقم   2 السبديي   حي  الخر�سي 

كلميم.

املدة :  )) سنة

  199999 في  حدد   : الرأسمال 

حصة   1999 على   مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة 199 درهم للواحدة 
السيد جواد اقعور   : وهي في نصيب 

1999 حصة اجتماعية.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
محدودة من طرف السيد جواد اقعور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

18/92/2922 تحت رقم ع2922/7.  

342 P

KIMA PHAR  شركة
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   12/91/2922 في 

تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :

التسمية : KIMA PHAR ش م م
 199.999  : رأسمال الشركة  

1999حصة بقيمة  درهم مقسم الى 

199 درهم لكل حصة مملوكة ل :

 1999 ب   : كريمة اكركار 

حصة

االمل  تجزئة   :  املقر االجتماعي  

ايت اعميرة اشتوكة ايت باها.

تبمل  االجتماعي:  الهدف 

الشركة في مجال بيع املنتجات شعه 

الصيدالنية

الشركة  تسيير  تحدد  التسيير: 

اكركار رقم  السيد كريمة  من طرف 

 .jb ب.و42644ع
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تم ايداع امللف القانوني للشركة 

النزكا   االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم  ع28 بتاريخ 11/92/2922

343 P

 KIMACARE COSMETICS  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك وحيـد

تأسيس شركــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،21/19/2292

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيـد خصائصها كالتالـي :

 KIMACARE   : التسمية  

     COSMETICS

الهدف االجتماعي:  ممارسة تجارة 

مواد التجميل 
املقر االجتماعي : بزنقة 1955 رقم 

الجهادية  الدشيرة  النرجيس  حي   7

انزكا .

املدة : ))   سنة.

الرأسمال 59.999  درهم مقسمة 

من  إجتماعية  حصة   599 إلى 

الواحدة،   للحصة  درهم   199 فئة 

للشريكة الوحيـدة السيدة  منتسعة  

كريمة خوخي 599  حصة إجتماعية.

الشركة  بتسيير  يبهد  التسيير: 

غير  ملدة  خوخي  كريمة  السيدة  إلى 

لها  فينسب  التوقيع  أما  محددة، 

كذلك.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 

81/92/2922  تحت   بتاريخ  بانزكا   
رقم ع4).

للخالصة والعيا 

344 P

جــيــسـتـبــو
تــأسـيـس شـركـة مـحـدودة املـسـؤوليـة

بتـاريـخ  عـرفي  عـقـد  بمـقـتضـى 
القـانـو   وضع   ،  2921 دجنعـر  ع2 

املحـدودة  للـشـركـة  األسـا�سي 

املـواصفـات  حسب  املسـؤوليـة 

التـاليــة:

التــــســمــيـــــة  :  جيـيـسـتـعـو  

املــوضـــــوع االجــتــمــاعــي : تشغيل عيادة 

وبصفة  األورام  طب  في  متخصصة 

عامة جميع الخدمات الطعية،

االستشارات  بإجراء  قيام األطعاء 

الفحوصات  التحاليل،  الطعية، 

الجراحية   والبمليات  اإلشباعية 

أو  االستشفاء  طريق   عن  سواء 

بدونها،

الخام،  املواد  جميع  بيع  و  شراء 

واألجهزة  املواد  االستهالكية،  املواد 

البيادات  في  املستخدمة  واألدوات 

الطعية،

البمليات  بجميع  القيام  عموما، 

املتبلقة بشكل معاشر أو غير معاشر 

باملوضوع االجتماعي.

املقر االجتماعي : عمارة أفاك رقم 
119 زنقة طهرا  الحي  ع1 شقة رقم 

الصناعي أكاديـر

الــمــــــدة : )) ســنـــة ابـتـــداء مـن يـوم 

تـأسـيـسـهــا النـهـائـي.

حــدد   : االجـتـمـاعـي  الـرأسـمـال 

للـشــركـة  االجـتـمـاعـي  الـرأســمـال 

 599 إلى  مقـسـم  درهم   59.999 فـي 

199درهم  حصـة اجتـمـاعـيـة من فئة 

وهي  كاملة  تحريرها   تم  للـواحـدة 

مـقـسـمــة كـالتـالـي : 

 259 بوشباب،  حنا   السيدة 

حصة اجتماعية من فئة  199  درهم 

للواحدة  بمعلغ  25.999 درهم ،

 259 بوشباب،  حسناء  السيدة 

حصة اجتماعية من فئة  199  درهم 

للواحدة  بمعلغ  25.999 درهم ،

 الـتــســيـيـــر: يـديــر الـشـركــة و يسيـر 

بوشباب،  معاركة  السيدة  شـؤونـهـا 

متصرفة غير شريكة.

تـعـتــدئ مـن   : الـسـنــة االجـتــمــاعيـة 

1ع دجـنـعــر مـن  يـنــايــر و تنتـهـي فـي   91

كـل ســنـة.

بمـكتـب  الـقـانوني  اإليداع  تــم 

الضـعط بـاملـحكمـة التجارية بـأكـاديـر 

رقــم  تحـت   2922 فـبرايـر   18 بتاريـخ 

8ع1986. 

345 P

  STE GHYAT SOUSS 
 SARL

تأسيس شركة 
مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   ،2922 فبراير   8 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
اسم  الشركة  تحمل  التسمية: 

.STE GHYAT SOUSS  SARL
تحدد رأسمال   : رأسمال الشركة  
الشركة في معلغ199999.99    درهم 
 199 حصة بقيمة   1999 مقسم الى 

درهم لكل حصة .
مقسمة كالتالي:

رقم   , السيد ايت حمو مصطفى 
  699   VA((241 الوطنية  العطاقة 

حصة .
 السيد باحلي سبيد , رقم العطاقة 

الوطنية JB286577   499  حصة. 
خزاز  تي   دوار  االجتماعي:  املقر 

الصفاء أشتوكة ايت باها.
نقل   : االجتماعي  الهدف 
كراء  الغير،  لحساب  املستخدمي  

مبدات الزراعية  - تجارة.  
 التسيير: تحدد تسيير الشركة من 

طرف : 
   السيد أيت حمو مصطفى  , رقم 

.VA((241 العطاقة الوطنية
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية انزكا    تحت 
  ،2922 فبراير   16 بتاريخ  ع2ع  رقم 

رقم السجل التجاري ع2546.
346 P

 STE HOPE CENTER
  SARL AU

تأسيس  شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   ،2922 يناير  ع1  بأكادير بتاريخ 
األسا�سي  القانو   على  املصادقة 
ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية: 
 STE HOPE CENTER« : التسمية

.»SARL AU

والتوجيه  التاطير   : الهدف 
على  التدريب  املدر�سي،  و  املقاوالتي 

الحياة الشخصية و البالقاتية.   
 C/O 2EME ETG:املقر االجتماعي
 IMM 01 APP 27 PROG DYAR

.ANZA AGADIR
حدد الرأسمال  رأسمال الشركة: 
19999درهم  معلغ  في  االجتماعي 
مقسمة إلى 199 حصة اجتماعية من 

فئة 199 درهم للواحدة في ملك :
 199 البيني   ماء  سبد   : السيد 

حصة اجتماعية.
املدة : )) سنة. 

ماء  خديجة  السيدة  التسيير: 
البيني .

يناير   91 : من  السنة االجتماعية 
إلى 1ع دجنبر.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادبر  التجارية  باملحكمة  الضعط 
2922،  تحت رقم:  فبراير   21 بتاريخ 

.198665
347 P

حسابات أدميم ش.م.م
6عع شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 95.28.24.99.94 الفاكس 
95.28.24.(2.16

  DILCHAD TRAVAUX 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد 
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانو   وضع  ثم  1ع/2922/91، 
محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية:
 DILCHAD  : التسمية 

  .TRAVAUX
املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوحيد
رأسمال  حدد  الشركة:  رأسمال 
درهم مقسمة   199.999 الشركة في 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1999 إلى 
في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   199
ععد  احمد  مصطفي  السيد  ملكية 

القادر.
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كراج بدوار تيمليت  مقر الشركة: 
جماعة تالوين تارودانت. 

األبار،  حفر  الشركة:  نشاط 
االشغال املختلفة او العناء، نيكوص

مصطفي  السيد  عن  التسيير: 
احمد ععد القادر كمسير الشركة ملدة 

غير محدودة.
: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 
الوحيد للسيد مصطفي احمد ععد 

القادر
السنة املالية : من 91 يناير الئ 1ع 

ديسمبر. 
املدة:  مدة الشركة محددة في )) 

سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
 ،2922 فبراير   21 يوم  لتارودانت 
السجل  ورقم    244 رقم  تحت 

التجاري 8477.
348 P

STE EL GHARRA TRANS
SARL AU

تأسيس شركة  
مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  في97/92/2922 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل الخصائص التالية :
اسم  الشركة  تحمل  التسمية: 
 STE EL GHARRA TRANS SARL

AU
تحدد رأسمال   :  رأسمال الشركة  
درهم   199.999 معلغ  في  الشركة 
 199 حصة بقيمة   1999 مقسم الى 
كلية  مملوكة  حصة  لكل  درهم 
للشريك الوحيد السيد ععد الواحد 
JH7457 الغرة  رقم العطاقة الوطنية
حي  الفداء  زنقة  املقر االجتماعي: 
ايت  أشتوكة  بيوكرى  بيوكرى  تي  

باها.
:نقل  االجتماعي  الهدف 
نقل  الغير-  لحساب  املستخدمي  

العضائع  لحساب الغير .  
 التسيير: تحدد تسيير الشركة من 
طرف السيد الغرة ععد الواحد رقم 

.JH7457 العطاقة الوطنية

تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية النزكا  تحت 
  ،2922 فبراير   16 بتاريخ  24ع  رقم 

رقم السجل التجاري 25465.
349 P

 EVENTAIL EXPERTISE
شركة محدودة املسؤولية 

من شريك واحد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم انجاز   ، بانزكا     2921 ماي    1(
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  
ذات  واحد  شريك  من  املسؤولية 

الخاصيات التالية :
التسمية :   تأخذ الشركة التسمية 
  EVENTAIL EXPERTISE  : التالية 

ش.م.م.ش.و .
الغرض : -  استشارات نفسية. 

عمارة  إثرا   االجتماعي:  املقر 
حي بوسخا   الطابق الرابع،    I-B54

دشيرة، إنزكا . 
املدة : حددت مدة الشركة في )) 
سنة ابتداء من يوم تأسيسها النهائي 

باستثناء حالة الحل قعل األوا .
معلغ  في  الشركة  مال  رأ9  حدد 
)مائة ألف درهم)  درهم   69.999,99
فئة   من  حصة    699 إلى  مقسم 
درهم محررة بكاملها عند    199,99

االكتتاب وموزعة كما يلي :
  699   : فريدة  رحموني  السيدة 

حصة من فئة 199 درهم. 
رحموني  السيدة  عينت  التسيير: 
فريدة مسيرة ملدة غير محدودة.                                           
االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بإنزكا  
يوم )9 فبراير 2922  تحت رقم  255
350 P

 STE FARDOUNE TRANS
   SARL. AU
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بتاريخ 
تم تأسيس شركة    ،2922 يناير   1(
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 STE FARDOUNE  TRANS SARL

.AU
تحدد رأسمال   :  رأسمال الشركة  

درهم    199.999 معلغ  في  الشركة 

 199 حصة بقيمة   1999 مقسم الى 

كلية  مملوكة  حصة  لكل  درهم 

للشريك الوحيد السيد فردو  جواد   
.JBرقم العطاقة الوطنية ع2771ع

املقر االجتماعي: حي كناوة بلوك 1 
رقم 41 بيوكرى أشتوكة ايت باها .

نقل العضائع    : الهدف االجتماعي 

لحساب الغير .  

الشركة  تسيير  تحدد  التسيير:   
رقم  من طرف السيد فردو  جواد، 

.JBالعطاقة الوطنية ع2771ع

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمة االبتدائية النزكا  تحت 
  ،2922 فبراير   16 بتاريخ  25ع  رقم 

رقم السجل التجاري 25467.

351 P

STE GBM TRSP
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

تأسيس شركة
البام  الجمع  محضر  على  بناء 

24  يناير   : التأسي�سي املنبقد بتاريخ 

ذات  شركة   تأسست     ،2922

باالعتعارات  املحدودة  املسؤولية 

التالية: 

االسم: شركة »GBM TRSP« ذات 

مسؤولية محدودة. 
البنوا : رقم 197 تجزئة املنطلق 

سيدي افني.

الدولي  و  الوطني  النقل   : الهدف 

أو  مقاول أشغال مختلفة  للعضائع˓ 

العناء و مفاوض.

البمليات  كل  عامة  بصفة  و 

املالية  التجارية،  السياحية، 

واالقتصادية التي من شأنها أ  تنمي و 

تطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

 ((( تسبة و تسبو  سنة  املدة: 

سنة).

رأ9 املــــال: رأ9 مال الشركة هو  
 1999 إلى  مقسم  درهم   199.999
حصة قيمتها مائة )199) دراهم لكل 

واحدة منها.
التسيير: عي  السيد صالح الدين 

غانمي كمسير للشركة. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بكلميم 
تحت رقم   ،2922 فبراير   11 بتاريخ 

. 2922/64
352 P

STE CHIMA TANTAN
 SARL A.U  
تاسيس شركة

 1( بتاريخ   بمقت�سى عقد عرفي 
شركة  تأسيس  تم   ،2922 يناير 
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية:
 CHIMA TANTAN »  : التسمية 

SARL A.U« اختصار الشركة.
تجزئة   28  : االجتماعي  املقر 
غرب مدرسة االمير موالي ععد هللا، 

طانطا .
درهم   199.999   : الرأسمال 
حصة من فئة    1999 مقسمة على 

199 دراهم.
لحساب  العضائع  نقل   : الهدف 

الغير، 
أعمال العناء املتنوعة،

تاجر مواد العناء واملعاني،
املبدات  كافة  وتوزيع  تسويق 

واملفروشات،
اللوازم املكتبية،

صيانة وإصالح املركعات واآلالت،
الجديدة  الغيار  قطع  وبيع  شراء 

واملستبملة،
الحفر  آالت  وتأجير  وبيع  شراء 

والعناء واآلالت الزراعية،
الغيار  قطع  وتصدير  استيراد 

الجديدة واملستبملة،
استيراد وتصدير. 

الشركاء : حسن  مواحد، مغربي، 
مزداد بتاريخ 61)19/91/1،      ب. و. 

. J15118ت . ع
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فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنتهي في 1ع دجنبر من كل سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف: حسن  مواحد ملدة غير محددة.

تم   : السجل التجاري 

باملحكمة االبتدائية بطانطا  بتاريخ 

16/92/2922 تحت رقم    .7ع69

353 P

 STE CONTRACTUELLE

AMANA
SARL AU

Capital:  100.000 Dhs 

 Siège Social  :N° 323 HAY EL

.QODES GUELMIM

ICE : 003018661000015

 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير 2922،  تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

التسمية  : كونتراكتييل امانة.

حي القد9 رقم  املقر االجتماعي: 

ع2ع كلميم.

درهم   199.999 الرأسمـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة   1999 على  مقسمة 

199 درهم.

الهـــــــــــــــــدف:املوادالغذائية و انشطة 

مختلفة.

الشــــــــــــــركاء :

     نزهة فتحي .....9 59حصة.

عمر فتحي ....  599 حصة.

املسير القانوني:نزهة فتحي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  كلميم  االبتدائية  

2922، تحت رقم 62/2922.

354 P

 AUTO ECOLE EL GHAILANI

 NAJAT PRIVE
SARL

  تأ سيس شركة
يناير      95 عرفي   عقد  بمقت�سى 

2922  تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية :

 AUTO ECOLE EL  : التسمية 
.GHAILANI NAJAT PRIVE

املقر االجتماعي  : رقم 92 زنقة91 
حي عي  الرحمة طانطا .

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   
مسؤولية محدودة. 

الهدف االجتماعي  :تبليم السياقة 
املدة  : )) سنة .

درهم   199.999  : املال  الرأ9 
حصة اجتماعية   1  999 الى  مقسم 
من فئة 199 درهم للواحدة  مقسمة 

بي  : 
 599 نجاة:  الغيالني  السيدة   

حصة.
السيد الغيالني بكار : 599 حصة

والبائلية  الشخصية  االسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانها  نجاة  الغيالني  السيدة 
29 شارع موالي ععد  عمارة د/1 رقم 

هللا اكادير.
عنوانه حي  السيد الغيالني بكار  

الوحدة ع رقم )92ع الداخلة.
التسيير : السيدة الغيالني نجاة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بطانطا  تحت رقم    :4)  
تحت  التجاري  بالسجل  والتقييد 

رقم: ع694 بتاريخ 21 فبراير 2922. 
355 P

STE BARISTY
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ   عرفي   عقد  بمقت�سى    
تم وضع القانو    .2922 فبراير   22  
محدودة  لشركة  التاسي�سي 
الوحيد  املساهم  ذات  املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :
 STE BARISTY  الـتـسـميــة : شـــركة

 .SARL A-U
:  شركة دات املسؤولية  الشكـــــل 

املحدودة ذات املساهم الوحيد.
الـمـوضــوع  :

 قاعة شاي ، مطبم   وحلويات.
بصفة عامة جميع البمليات التي 
ترتعط بصفة معاشرة أو غير معاشرة 

بهدف الشركة.

أسفل  محل   : االجتـماعـي  املقر 

عمارة تدرارين حي الهدى أكادير.  

سنة ابتداء    ((  : مـــدة الشركـة  

من يوم تأسيسها. 
 199.999   : الشركـة   رأسمـال 

حصة من   1999 درهم مقسم على 

19 درهم للحصة جلها للشريك  فئة 

الوحيد: فاروق جمال . 

 5 : يتم اقتطاع نسعة %  األربــــــاح  

من األرباح  لالحتياط القانوني والعاقي 

يوزع سواء  الشركاء  تقرير   حسب 

 آو  ينقل.

الـتسـيـيــــر: تسير الشركة من طرف 

السيــد :  فاروق جمال.   

السنة االجتمـاعية : من فاتح يناير 

إلى 1ع دجنعـــــر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 17 يـوم   التجارية باكادير   املحكمة  

فبراير 2922،  تحت رقم 198614.

356 P

 STE BEN LAARBI

 FOURNITURE GENERALE
 SARL

مقرها االجتماعي : محل رقم 17، 

شارع عمر املختار ، حي املسيرة 

اكادير 

السجل التجاري رقم )5952

بتاريخ 92  فبراير2922 ثم تاسيس 

شركة دات املسؤولية املحدودة .

البربي  بن  شركة   : التسمية 

فوغنتيغ جنغال . 

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة. 

الهدف : بيبالبقاقير بالتقسيط. 

 االشغال املختلفة للعناء.

 ،17    املقر االجتماعي: محل رقم 

شارع عمر املختار، حي املسيرة اكادير.                    
را9 املال: حدد في معلغ  199.999 

درهم موزعة كما يلي :

 599 يوسف:    برنو�سي  السيد 

حصة.

السيدة نزيه نوال :  599 حصة.

السيد  عي   التسيير:   

برنو�سي يوسف والسيد ة نزيه نوال 

كمسيرا  للشركة ملدة غير محدودة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   (( املدة: 

تسجيل الشركة في السجل التجاري 

ينا ير   91 السنة االجتماعية: من 

الى 1ع ديسمبر  من كل سنة. 

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

باكاديربتاريخ 17 فبراير 2922،  تحت 

رقم 198615.

357 P

 STE BENBARI ANAS COOL
    SARL AU 

 8 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   وضع  تم   ،2922 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية:

م.م   كول  أنس  بنعاري  التسمية: 

 BENBARI ANAS COOL» SARL»

  . AU

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

لشريك وحيد.

الهدف االجتماعي: أعمال التركيب 

والسعاكة وأعمال التركيب االخرى.

 4 التقسيم رقم  املقر االجتماعي: 

تراست درب على   (68 خلف شارع 

واحما  رقم 84 إنزكا .

سنة   (( االجتماعية:  املدة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

املسعق الحل  تم  إذا  عدا   التجاري 

 أو التمديد 

من  يتكو   االجتماعي:  الرأسمال 

199.999 درهم.

تم تبيي  السيد  تسيير الشركة   

أنس بنعاري:

السجل  في  التقيد  تم  التقييد: 

  ،2922 فبراير   22 التجاري بإنزكا   

التحليلي  للسجل  65ع  عدد  تحت 

رقم. 7)254 .

358 P
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  STE  BEST OFFER IMMO
ش.م.م 

تأ سيس شركة
املؤرخ  البرفي  للبقد  تعبا 
تقرر    ،2921 ديسمبر   6 باكاديرفي 
تأسيس شركة ذات املميزات التالية :

 BEST«   : االجتماعية  التسمية 
ذات  شركة   «  OFFER IMMO

املسؤولية املحدودة  .
العناء  أشغال  الهدف االجتماعي: 

املختلفة.
البمليات  جميع  عامة  وبصفة 
معاشر  بشكل  املرتعطة    التجارية 
املذكورة  باألهداف  معاشر  غير  أو 

أعاله.
األول   الطابق    : االجتماعي  املقر 

دوار دار بوبكر دراركة  اكادير.
  199.999: االجتماعي  الرأسمال 
حصة من   1999 إلى  درهم مقسمة 
الواحدة,  للحصة  درهم   199 فئة 

موزعة كالتالي :
السيدة صفي الدين حسناء ........ 

.899 حصة.
 299  .... السبيد  سلمي  السيد 

حصة.
صفي  السيدة  عينت   : التسيير 
واحدة  كمسيرة  حسناء  الدين 

للشركة ملدة غير محدودة.
من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
دجنبر من  1ع  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
باكادير بتاريخ ) فبراير 2922،   تحت 

رقم  198597 .
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  STE BM2S NEGOCE
 إقامة الفال امليل عمارة 194 
الشقة 15 الطابق التالث الحي 

املحمدي أكادير 
 تـــأسـيــس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
بتاريخ 19 فبراير 2922،  تم تأسيس 
صفاتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

كما يلي : 

.BM2S NEGOCE : التسمية
الشركة أساسا  تهدف     : الهــدف 

إلى :
مقاول اشغال مختلفة او أشـغال 

العناء.
وعموما جميع البمليات التجارية 
الصناعية املالية و البقارية املتبلقة 
األنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 
شأنه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
الفال  إقامة  االجتماعي:  املقر 
15 الطابق  194 الشقة  امليل عمارة 

التالث الحي املحمدي أكادير.
من تاريخ  )) سنة ابتداء    : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد أو الفسخ املسعق.
الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة  
في 199.999 درهم  مقسم  إلى 1999 

حصة. 
السيد  بها ععد هللا                   599 

حصة.
الدااحمد        ايت  حفيظة  السيدة 

599 حصة.
هللا  ععد  بها  السيد   : التسيير 
الدااحمد   ايت  حفيظة  والسيدة 
بإمضاءات مفترقة  للشركة  مسيرا  

وذلك ملدة غير محدودة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 يوم  بأكادير  التجارية 

2922، تحت رقم ع19867.
360 P

 STE  BOUACHRA FRUITS ET
LEGUMES
 SARL AU 

إعال  عن تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي محرر انزكا  
تمت   ،2921 ديسمبر   6 بتاريخ 
األسا�سي  القانو   على  املصادقة 
ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية : 
 STE BOUACHRA   : التسمية 

 .FRUITS ET LEGUMES SARL AU
الفواكه  و  الخضر  بيع  الهدف: 
الصفقات   / التفاوض   / بالجملة 

البمومية.   

 DB AIT  : االجتماعي  املقر   
 LARBI RUE 796 N°74 DCHEIRA

.INEZGANE
رأسمال الشركة : حدد الرأسمال 
درهم   59999 معلغ   في  االجتماعي 
مقسمة إلى 599 حصة اجتماعية من 

فئة 199 درهم للواحدة في ملك :
السيد : بوعشرة خالد 599 حصة 

اجتماعية.
املدة : )) سنة. 

التسيير: بوعشرة خالد.
يناير   91 من  السنة االجتماعية: 

إلى 1ع دجنبر.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
انزكا   االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
بتاريخ ) ديسمبر 2921،    تحت رقم: 

. 2626
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 BOUJLID AGRI EXPORT ET
  IMPORT

SARL
تأسيس شركة  

في  مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   ،2922 فبراير   15
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
اسم  الشركة  تحمل  التسمية: 
 STE BOUJLID AGRI EXPORT ET

.IMPORT  SARL
تحدد رأسمال   :  رأسمال الشركة  
درهم   199.999 معلغ  في  الشركة 
 199 حصة بقيمة   1999 مقسم الى 

درهم لكل حصة. 
ععد  السيد  كالتالي:  مقسمة 
الحق بوجليد, رقم العطاقة الوطنية 

عN29522  599  حصة. 
رقم  بوجليد,  نجاة  السيدة   
  599   N478)7ع العطاقة الوطنية 

حصة. 
املقر االجتماعي: درب املباشية حي 

التوامة بيوكرى اشتوكة ايت باها.
استيراد   : االجتماعي  الهدف 
والتصدير،  تغليف األطبمة  وتجارة.

التسيير: تحدد تسيير الشركة من 
طرف : 

     السيد بوجليد ععد الحق , رقم 
.N29522العطاقة الوطنية ع

تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية انزكا    تحت 
 ،2922 فبراير   22 بتاريخ  72ع  رقم 

رقم السجل التجاري 25597.
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 STE CENTRE OPTIQUE
 WOUROD

SARL AU
رأ9 مالها : 199.9999 درهم

املقر االجتماعي : طريق سوق اوالد 
تايمة 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
إحداث  تم   ،2922 فبراير  فاتح 
ذات  للشركة  األسا�سي  القانو  
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ، خصائصها كالتالي :
 CENTRE OPTIQUE   :التسمية

WOUROD SARL AU
املقر اإلجتماعي : طريق سوق اوالد 

تايمة.                                 
صانع   : اإلجتماعي  الهدف 

العصريات.
استيراد وتصدير لوازم النظارات و 

مبدات العصرية. 
مفاوض. 

 : في  حدد  الشركة  مال  رأ9   
 1999 على  مجزء  درهم   199.999
199  درهم  للحصة  حصة من فئة  

لواحدة كلها مكتتعة  كالتالي :
 السيد كراز ععد الصمد   :    1999  

حصة ، أي 199.999 درهم.
أي    ، 1999   حصة     : املجموع   

199.999 درهم.
تبيي  السيد كراز ععد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الصمد 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع دجنبر.



4195 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

املدة : )) سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية  بتارودانت بتاريخ 

 ،252 رقم  تحت   ،2922 فبراير   22

السجل التجاري: 8487.

363 P

 STE AIGLE SAHARIEN

TRAVEL
 SARL AU 

شركة   ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 199.999 درهم

    مقرها االجتماعي : رقم 194، 

شارع موالي يوسف، حي السبادة، 

البيو .

تأسيس شركة
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

األسا�سي  النظام  وضع   2922 يناير 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية:

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

إكل صحريي     : تسمية الشركة 

املسؤولية  محدودة  شركة  ترفل 

للشريك الوحيد. 

نقل   : االجتماعي  الهدف 

النقل  الغير،  لحساب  املستخدمي  

البري للركاب االخرين.

194، شارع  املقر االجتماعي : رقم 

موالي يوسف، حي السبادة، البيو 

 املدة : )) سنة.

تعدأ السنة املالية   : السنة املالية 

بتاريخ 1يناير وتنتهي بتاريخ 1ع دجنبر 

من كل سنة.

الرأسمال : 199.999 درهم .

يسير الشركة وملدة غير  التسيير: 

محدودة السيد: على الناجم حنا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 يوم  بالبيو   االبتدائية 

2922 تحت رقم  : 2922 /422. 

364 P

 AHL HAIBA TRANSPORT

SARL A.U
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ع ديسمبر 2921،  تم تأسيس شركة 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية:

: التسمية             

  AHL HAIBA TRANSPORT

SARL A.U اختصار الشركة.
الزنقة   67 رقم   : املقراالجتماعي   

92 حي الشيخ ععداتي، طانطا .

درهم   199.999  : الرأسمال 

حصة من فئة    1999 مقسمة على 

199 دراهم.

: نقل املستخدمي  لحساب  الهدف 

الغير ، نقل العضائع لحساب الغير، 

مغربي،  لحعيب هيب،   : الشركاء 

مزداد بتاريخ 77)1/)9/9ع،      ب. و. 

.JF22270. ت

تبتدئ من فاتح  السنة املالية : 

كل  من  دجنبر  1ع  في  تنتهي  و  يناير 

سنة.

تسير الشركة حاليا من  التسيير: 

طرف: لحعيب هيب ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : السجل التجاري 

االبتدائية بطانطا  بتاريخ 21 فبراير 

2922،  تحت رقم    .6941.

365 P

فونتيكونصاي ش.م.م.

             IF: 06 92 89 18 

          RC: 14 99(      

TP: 48 15 13 14        

 TEL: 95 28 21 98 9ع   

 APPT 03 N°60 AV MESSAOUD       

WAFQAOUI SALAM- AGADIR

 STE   AGRO BETTER
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
للجمع   عرفي  عقد  بموجب 

 ،2922 يناير   24 البام املنبقد يوم 

واملسجل بأكادير يوم ع فبراير 2922،    

تم تحديد القانو  األسا�سي لشركة 

ذات   . محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :

الهدف: يهدف نشاط الشركة إلى: 
النعاتية،  املنتجات  توزيع 
املحفزات الحيوية، االسمدة والذبال 
منتجات  توزيع  و  املعاني  تبقيم 

ومبدات النظافة و التبقيم. 
تسويق وتوزيع املنتجات الفالحية: 
عضوية،  منتجات  بذور،  نعاتات، 
نعاتات  عشب،  فالحية،  مبدات 

عطرية و طعية، فواكه و خضر.
تكوين، مرافقة و تأطير الفالحي .

الحيوية،  املحفزات  استيراد 
االسمدة و الدبال

تصدير املنتجات الفالحية .
دراسة و تحقيق املشاريع الفالحية 
 B 14, R (,  : االجتماعي  2املقر 
 N 7(, RCD, BIR ANZARANE

.TIKIOUINE
عاملدة  :  )) سنة. 
رأسمال الشركة : 

درهم مقسم   49.999 محدد في  
 199 مائة  بقيمة  حصة    499 إلى 
بالكامل،  مكتتب  للحصة،  درهم 

محررة على النحو التالي : 
السيد ابراهيم لرزاء: 299 حصة .                           
السيد محمد اعمارة:299 حصة  .    
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 1ع دجنبر.
: يسير الشركة وملدة غير  التسيير 

محدودة السيدة:مليكة زروق.
لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضعط 
رقم  تحت  فبراير2922   16 يوم 

.1985(6
366 P

 STE  ANIR INVEST
تأسيس

ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2922 فبراير   7 تاريخ 
القواني  األساسية لشركة محدودة 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية :
 : ANIR INVEST التسمية 

شركة محدودة  الشكل القانوني: 
املسؤولية ذات شريك وحيد. 

 الهدف : األعمال التجارية/ اعمال 
متنوعة / الخدمات البامة 

ع5  مكتب رقم   : املقر االجتماعي 
طابق 4 مامونية شارع حسن بنبما  

FH 599 حي داخلة اكادير 
في  حدد    : االجتماعي  الرأسمال 
59.999 درهم مقسم إلى 599 حصة 
من فئة199    در هم املمثلة للحصة 

الواحدة في ملكية  : 
 السيد سمير كرش.   

التسيير: عي  سمير كرش   مسير 
للشركة ملدة غير محددة.

املدة : )) سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
تحت   18/92/2922 بتاريخ  بأكدير 

رقم 5ع1986.
التسيير

367 P

 STE AMZIMED
SARL AU 

ICE : 002958768000039
رأسمالها :  199.999 درهم 

تأسيس شركة
تأسست  عرفي  عقد  وبموجب 
املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 
 AMZIMED   SARL AU    تحت إسم

بتاريخ فاتح فبراير 2922 . 
هدفها : بيع املواد الطعية و الشعه 

طعية و مواد التجميل .
التجارة البامة.

بلوك   72 :رقم  التجاري  البنوا  
بوجدور حي الداخلة أكادير.

درهم    199.999   : رأسمالها 
كل  قيمة  حصة  إلى1999  موزعة 
موزعة كما  دراهم،    199.99 حصة 

يلي :
أمزيل  إسماعيل  السيد 

1999حصة.
السيد  تبيي   تم  الشركة  تسيير 
للشركة  مسيرا  أمزيل  إسماعيل 
كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 
الصالحيات حسب القانو  األسا�سي 

للشركة.
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املدة: )) سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكتب  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
بأكادير تحت رقم 198612 بتاريخ 17 

فبراير 2922.
  AMZIMED شركة   سجلت 
بالسجل التجاري بأكادير   SARL AU
تحت رقم  ع5952 بتاريخ  17 فبراير 

.2922
368 P

AMRANI BIO TRADING
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك واحد 
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2922 فبراير   4  
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

واحد خصائصها  كالتالي:
:   عمراني بيو ترادينك.   التسمية 

    AMRANI BIO TRADING
 الهدف االجتماعي:  إنتاج وتوزيع 

املنتجات املحلية.
القائمة  املنتجات  إنتاج وتسويق 

على زيت األركا .
املنتجات  وتصدير  استيراد   

الغذائية.
التجاري  املحل   : االجتماعي  مقر 
الكائن بتجزئة موالي املسبودي رقم 

)9 الدراركة اكادير. 
 املدة ))   سنة. 

درهم   199.999  : الرأسمال 
حصة إجتماعية   1999 مقسمة إلى 
من فئة 199  درهم للحصة الواحدة 
كلها منتسعة للشريك الوحيد السيدة 

علية البمراني.
الشركة  بتسيير  يبهد  التسيير: 
إلى السيدة علية البمراني ملدة غير 
لها  فينسب  التوقيع  أما  محدودة،  

كذلك. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
                    ،2922 فاتح فبراير  باكادير بتاريخ   

تحت  رقم   198656.
للخالصة و العيا       

عن املسيرة،

369 P

 ALADDIN LEADS
MARKETING

عند تجزئة رقم ع74 زنقة رقم ع81 
شقة رقم 1 الطابق األول حي املسيرة 

أكادير
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي بأكادير بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،2922 يناير   5
محدودة املسؤولية صفاتها كما يلي :

 ALADDIN LEADS  : التسمية 
.MARKETING

الهدف : تهدف الشركة أساسا إلى: 
التسويق الرقمي.

وعموما جميع البمليات التجارية 
الصناعية املالية والبقارية املتبلقة 
األنشطة  وكل  املذكورة  باألنشطة 
شأنه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
عند تجزئة رقم   : املقر االجتماعي 
 1 رقم  شقة  ع81  رقم  زنقة  ع74 

الطابق األول حي املسيرة أكادير.
من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد أو الفسخ املسعق.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  مقسم  درهم   199.999.99 في 

1999 حصة.
السيد حسن ابحما  599 حصة.

 599 الطويل  الدين  نور  السيد 
حصة.

 التسيير : السيد علي ابغاو مسير 
غير مشارك للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   8 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198464.
370 P

 TERRASSEMENT TRAVAUX
ET AMENAGEMENT

تأسيس شركة.م.م.
لشريك واحد

 TERRASSEMENT TRAVAUX ET
AMENAGEMENT.م.م

لشريك واحد
بتاريخ  عرفي  عقد   بموجب 
سجل باكادير بتاريخ  يناير2922   2(

القانو   وضع  تم   2922 فبراير   2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات  واحد  لشريك  املحدودة 

التالية:
 TERRASSEMENT   : التسمية 
 TRAVAUX ET AMENAGEMENT

شركة.م.م. لشريك واحد.
درهم   199.999.99 الرأسمال: 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسم 
لفائدةالسيدالطيب  درهم   199

ععدالرحما .
 218 رقم   : االجتماعي  املقر 

مسكينة دراركة أكادير .
املدة : )) سنة.

الهدف االجتماعي : 
والعناء  التطوير  أعمال  جميع 

املتنوعة.
العناء   البامة:  املقاوالت  شركة   -
الهياكل    ، )الطرق  البامة  األشغال 
الهندسة املدنية   ، األعمال الترابية) 
)من  النجارة   ، الصحية  السعاكة 
الخشب واملبد  والـ PVC وغيرها من 
الكهرباء   ، الزجاج   ، الطالء   ، املواد) 
والتكييف)  والتكييف  )التدفئة 
التعليط ، الفسيفساء ، البزل املائي 
املبدنية  )الهياكل  املبدني  العناء 

أعمال الصفائح املبدنية ، اللحام).
وتنفيذ  دراسة وتصميم وإنشاء   -
مشاريع  جميع  على  واإلشراف 
واستخراج  واملعاني  العناء  وأعمال 
واملناجم  اآلبار  وغرق  وحفر  املحاجر 
والصرف الصحي وتوريد مياه الشرب 
واملتوسطة  الصغيرة  والهيدروليكا 
والتجهيزات  والتطوير  والتبقيم 

والطرق و اخرين.
أو  حيازة  أو  إنشاء  عام،  وبوجه 
تأجير أو إدارة أو تمثيل أو تشغيل جميع 
ورش  أو  املؤسسات  أو  الصناديق 
براءات  أو  البمليات  وجميع  البمل، 
األنشطة،  بهذه  املتبلقة  االختراع 
وكذلك جميع البمليات من أي نوع، 
التجارية واملالية واملنقولة والبقارية  
والتي قد تتبلق بشكل معاشر أو غير 
معاشر بهدف الشركة أو بأي كائنات 
أو من   ، أخرى مماثلة أو ذات صلة 

الشركة  توسيع  تسهل  أ    املحتمل 

أو تطويرها.

السيدالطيب  إلى  عهد  التسيير: 
ععدالرحما .

القانوني   اإليداع  تم   : اإليداع 
 16 باملحكمة التجارية باكادير بتاريخ 

فبراير2922 تحت رقم198695.
371 P

الوكالة املتعددة الخدمات 
شمس 

ش.م.م.                     

دوار اكيدار جماعة الدراركة اكادير  
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانو   إحداث  تم  فبراير2922   4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي :
االسم: الوكالة املتبددة الخدمات 

شمس ش.م.م.
املوضوع:

وكالة عقارية.
دوار اكيدار جماعة  مقر الشركة: 

الدراركة اكادير.
 مدة الشركة : )) سنة ابتدءا من 

يوم تأسيسها.
الف  مائة  في  حدد   : رأسمالها   
درهم مقسمة إلى 1999 حصة٬ قيمة 
درهم و موزعة   199 كل واحدة منها 

على الطريقة التالية:
 1999  : اليزمي  نوال  السيدة   -

حصة.
عينت   : الشركة  وإدارة  تسيير 
السيدة نوال اليزمي مسير ة وحيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
السجل   198629/2922 تحت رقم  

التجاري 7ع595 .
372  P

ABOU HASSAN NEGOCE
تأسيس شركة

I- بناء على عقد عرفي حرر بتزنيت 
وضع  تم   ،2922 يناير   19 بتاريخ 
القواني  األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية وذات الخصائص التالية:
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 ABOU HASSAN التسمية 
  .NEGOCE
- الهدف: 

للمنتوجات  وموزع  تاجر   -
النظافة.

- تبعئة منتوجات النظافة.    
مكرر   92 رقم  املقر االجتماعي:   -

تجزئة امروي طريق كلميم تيزنيت.
في  حدد   : االجتماعي  -الرأسمال 
19.999.99  درهم، مقسم إلى  معلغ  
199 درهم  199 حصة اجتماعية ب 

للحصة. 
من  الشركة  ستسير  التسيير:   -
طرف السيد أمروي الحسي  ملدة غير 

محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة    -II
فبراير   9( يوم  تيزنيت  االبتدائية 

2922 تحت عدد 2922/48. 
373 P

شركة  إخوان الخير لألشغال 
املختلفة
 ش.م.م 

تأ سيس شركة
تعبا للبقد البرفي املؤرخ في فاتح 
فبراير2292 تقرر تأسيس شركة ذات 

املميزات التالية :
إخوا    : االجتماعية  التسمية   -
الخير لألشغال املختلفة  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة .
-الهدف االجتماعي : 

اإلنباش البقاري.
أشغال العناء املختلفة.

التجارة بمختلف أنواعها.
البمليات  جميع  عامة  وبصفة 
معاشر بشكل  املرتعطة   التجارية 
املذكورة  باألهداف  معاشر  غير  أو   

أعاله.
5-ع-1  رقم    : االجتماعي  -املقر 
زنقة الصويرة الحي الصناعي تاسيال 

الدشيرة إنزكا .
 : االجتماعي  الرأسمال   -
إلى  مقسمة  درهم   599.999.99
درهم   199 فئة  من  حصة   5999

للحصة الواحدة, موزعة كالتالي :

محمد   لبسري  السيد 
2599حصة.

 2599 ععدهللا  أشيعا   السيد 
حصة.

: عي  السيدين لبسري  -التسيير 
مسيرين  ععدهللا  وأشيعا   محمد 

مشتركي  للشركة ملدة غير محدودة.
من تاريخ  )) سنة ابتداء   : -املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
من  تبتدئ   : االجتماعية  -السنة 
1ع ديسمبر من  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.
 تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 
بإنزكا  بتاريخ 17 فبراير2922  تحت 

رقم  4عع .
374 P

نيلديك
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك واحد
تأسيس

فبراير   19 طعقا للبقد املؤرخ في 
ذات  شركة  تأسيس  تم   2922
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
االسم : نيلديك.

الهدف : أشغال متنوعة.
رأسمال املجموعة : 199.999.99 

درهم.
املسير : حسن افردوا.

املقر االجتماعي : بلوك أ رقم )ع5، 
الوفاق الكبرى بنسركاو أكادير.

املدة : )) سنة.
للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
بتاريخ  198696 رقم  تحت   بأكادير 

 16 فبراير 2922.
375 P

ابتوليكس
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك واحد
تأسيس 

يناير   29 في  املؤرخ  للبقد  طعقا 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   2922

واحد  شريك  ذات  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

االسم : ابتوليكس.
الهدف : قيا9 وبيع النظارات.

 199.999  : املجموعة  رأسمال 
درهم.

املسير : نور الدين ازباعيم.
عمارة   12 رقم   : االجماعي  املقر 
حي املحمدي  ع  إقامة السبادة   1(9

اكادير.
املدة : )) سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
بتاريخ  4ع1986  رقم  تحت   بأكادير 

18 فبراير 2922.
376 P

SIMOMED TRANS
sarl a.u

رأ9 مالها : 199999 درهم
املقر االجتماعي : بلوك 94 رقم 148 

حي الجديد ازرو ايت ملول 
 إعال  عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-
إحداث  تم   ،2922 يناير  ع1  بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
بشريك وحيد  املسؤولية املحدودة   
خصائصها  من طرف املوقع للبقد، 

كالتالي :
.SIMOMED TRANS  :التسمية-

94 رقم  : بلوك  -املقر اإلجتماعي   
148 حي الجديد ازرو ايت ملول.

-الهدف اإلجتماعي : 
الغير  لحساب  العضائع  -ناقل 

الوطني والدولي.
 : في  حدد  الشركة  مال  -رأ9 
درهم مقسم إلى ألف   199.999.99
للحصة  درهم   199 فئة  من  حصة 
الواحدة يملكها كاملة السيد اوعلي 

يحيا محمد.
-التسيير : عي  السيد اوعلي يحيا 
محمد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.
من فاتح يناير إلى  -السنة املالية: 

1ع ديسمبر .

-املدة : )) سنة.
  2-لقد تم اإليداع القانوني لدى 
بتاريخ  بانزكا   االبتدائية  املحكمة 
 -  279 رقم  تحت   2922 فبراير   19

السجل التجاري: ))ع25.
377 P

  HMH SECURITE
Société à responsabilité limitée
Au capital de  :100.000,00  DH
 Siège social: APPARTEMENT

 N°11 IMMEUBLE  A039
 2EME ETAGE ISLANE HAY

MOHAMMADI AGADIR
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تم  فبراير2922   ع  بتاريخ  باكادير 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات املميزات التالية :
 HMH    التسمية :    شركة ش.م.م

    .SECURITE
  - الهد ف :

 -أشغال الحراسة.
 -تركيب أجهزة األمن واملراقعة.

 -أعمال التنظيف. 
 11 :شقة رقم  املقر االجتماعي   -  
 A9ع( رقم  عمارة   الثاني  بالطابق 

اسال  حي املحمدي اكادير.
 : االجتماعي  املال  -رأ9 
 1999 إلى  درهم مجزأ   199.999,99

حصة من فئة 199 درهم للحصة.
حسن  السيد  تبيي    : -التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  طسيت 

محدودة. 
واملالي  اإلداري  التوقيع  -تخويل 

املنفرد للمسير حسن طسيت.
تبتدئ   : االجتماعية   -السنة 
يناير  فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضعط  بكتابة  البقد 
املحكمة التجارية باكادير تحت رقم   
رقم  التجاري  والسجل    198564

5)594 بتاريخ15 فبراير 2922.
من اجل النسخة والعيا 

378 P
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AGA VERDE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 199.999 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 92، زنقة 15 
حي الشالي 2 بيوكرى

 بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ

تم تأسيس شركة   2922 يناير   27  

ذات املواصفات التالية :

شركة   AGA VERDE  : التسمية   

والشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

الهدف االجتماعي :

توزيع جميع املنتجات الزراعية.

استيراد وتصدير.

مستلزمات  وتسويق  التجارة 

الزراعة.
زنقة   ،92 رقم   : االجتماعي  املقر 

15، حي الشالي 2 بيوكرى.

 املدة : )) سنة.

يتكو  من   : الرأسمال االجتماعي 

 199 درهم مقسم إلى   199.999.99

للسهم  درهم   1999 بقيمة  حصة 

لفائدة السيد امي  ابراك.

تم تبيي  السيد   : تسيير الشركة 

للشركة  الوحيد  املسير  ابراك  امي  

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكا  

رقم  تحت   2922 فبراير   18 بتاريخ 

45ع سجل تجاري رقم )2547.
للخالصة والعيا 

379 P

   STE CHMIK TRANS
  SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ يوم   

2922 تم إنشاء شركة ذات  4  يناير 

الخصائص التالية:

  STE  CHMIK TRANS :  التسمية

 .  S.A.R.L AU

درايد  دوار  بيوراين  حي  املقر: 

سيدي بيبي شتوكة ايت بها .     

غـرض الشركة :
 نقــل السلع لحساب الغير .

درهم   199.999 الرأسمال:  
من  نقدية  حصة   1999 إلى  مقسم 

فئة 199درهم : 
- السيد اســح عــمــر : 1999 حصة.
 -التسيير في شخص  اســـح عـــمـــر.          
باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 
فبراير   21 يوم   بانزكا    االبتدائية 
والسجل  51ع   رقم  تحت    2922

التجاري تحت   رقم 25487.
مقتطف قصد اإلشهار

380 P

 STE BOUGAIM SAFETY 
 TRANS
 SARL   

)ش.م.م)  
إعـــــــال  عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  فبراير2921   6  
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية:
 STE BOUGAIM  : التسمية 

.SAFETY TRANS  SARL
املسيرة  :حي  املقر االجتماعي 

اخفنير.
درهم   199.999.99  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1999 على  مقسمة 

199 درهم.
الهدف :

-نقل االشخاص لحساب الغير  .
: الشريك الوحيد 

مغربية،   حسن،  بوكايم   -
 1999( أ152125.  ج  ب.ت.و،رقم 

حصة)   .
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر  1ع  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
تسير الشركة حاليا من  التسيير: 
: احمد بوكايم  والسيد  طرف املسير 

حسن بوكايم  ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ بالبيو    االبتدائية 

2 يوليو2921 تحت رقم 5عع7ع . 
381 P

STE LOCASTLE 
SARL  AU 

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
استثنائي يوم1ع يناير 2922 تم  بمقر 

الشركة املصادقة على ما يلي:
الى  االجتماعي  املقر  -تحويل 
األول  بالطابق  الكائن  البنوا  
حي  9ع4-2  الداخلة   1999/192

الداخلة اكادير.
- تحي  القانو  األسا�سي للشركة 

ملالمة التغيرات املحدثة.
باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 
فبراير   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198666 .
382 P

 AMANAY TRANS  شركة
 ش.م.م 

رأسمالها  : 199.999.99 درهم
املقر اإلجتماعي : بلوك 2 رقم 9عع 

حي الجديد ازرو ايت ملول
للجمع  عرفي  عقد  1.بمقت�سى 
بتاريخ  حرر  البادي  الغير   البام 

4 يناير 2922 قرر ما يلي :
اسبيد  بال  ايت  السيد  تبيي  
ابراهيم  والسيد  ايت بال اسبيد ععد 
لهذه  وحيدين  كمسيرين  الرحيم   
بإمضاء  غير محدودة   ملدة  الشركة 
ابراهيم  اسبيد  بال  ايت   السيد  
ععد  اسبيد  بال  ايت  السيد   أو   

الرحيم .
القانوني  اإليداع  2.تم 
بتاريخ  بانزكا   االبتدائية   باملحكمة 

26 يناير2922  تحت رقم 5)1.
382P مكرر

  FOUNTY SECOURS
ذات املسؤولية املحدودة  شركة

استدراك خطاء
للمسير  البائلي  االسم  تصحيح   
الرسمية  بالجريدة  نشره  تم  الذي 
5666 بتاريخ21 شوال 1442 املوافق 

) 92 يونيو 2921 .
.....................................................
...........................................................

 من ماكودي الى بويدر  ليصعح االسم 
الكامل للمسير ببد التصحيح.

.....................................................
...........................................................

السيد يوسف بويدر. 
.....................................................

..........................................................
القانوني  اإليداع  تم  وقد    II-  
املحكمة  لدى  الضعط  بكتابة 
ماي2921   7 التجارية باكادير بتاريخ 

تحت  رقم  478)).
للخالصة و العيا 

عن املسير

383 P

 SOCIETE AKHARROUB
  SERVICES MECANIQUES

     SARL
بمقت�سى محضر اجتماع املنبقـد 
بتاريخ 8 فبراير2922 تقرر مايلي         :                                              
املصادقة عـلى حسابات التصفية                          
    ابراء د مة املصفي .                           
  الحل النهائي للشركة .                 

التشطيب على السجل التجاري   .           
باملحكمة  القانوني  إليداع  تم 
  198699 التجارية باكادير تحت رقم 

بتاريخ 16 فبراير 2922.
384 P

 04BROS IMPORT-EXPORT
S.A.R.L

تصفية وإغالق الشركة
الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املبرم  االستثنائي  البام 
بإنزكا   28يناير2922،املسجل 

بتاريخ 15 فبراير 2922 .
  - تمت تصفية وإغالق الشركة.                                                                              
- التشطيب على السجل التجاري 
رقم 18897.                          
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
الضعط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  إلنزكا   االبتدائية  باملحكمة 
)عع   رقم  تحت  فبراير2922   18

السجل التجاري: رقم 18897.
385 P
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 SOCIETE AGADIR PARIS
  NEGOCE
     SARL

  بمقت�سى محضر اجتماع املنبقـد 
بتاريخ 8 فبراير2922 تقرر مايلي       :                                              
 املصادقة عـلى حسابات التصفية                              
ابراء د مة املصفي  .                          
  الحل النهائي للشركة.                  

التشطيب على السجل التجاري.                 
باملحكمة  القانوني  إليداع  تم 
  1985(( التجارية باكادير تحت رقم 

بتاريخ 16 فبراير 2922.
386 P

 SOCIETE CHAABITA
    SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود ذات 
لشريك الوحيد

 رأسمالها : 199.999.99 درهم
مقرها الجتماعي: إقامة جنا  

أدرارعمارة )1 مكرر شقة رقم 91 
ادرار اكادير

 6 بتاريخ  املحرر  للبقد  تعبا 
مار29219 تم تم تقرير ما يالى :

 تصفيت الشركة.
حليمة  شبيطة  السيدة  تبي  

كمصفية لشركة .
إقامة  ب  التصفية  مكا   تبي  
جنا  أدرارعمارة )1 مكرر شقة رقم 

91 ادرار اكادير.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
باملحكمة  الضعط  كتابة  مصلحة 
ع2  بتاريخ  باكادير  التجارية 

أبريل2921    تحت عدد 254)).
387 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE

S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE NACHIT CENTRE
فسخ الشركة مسعقا

للجمع  عرفي  عقد  1/بمقت�سى 
البام غير البادي يوم 21 يناير2922 
  NACHIT CENTREقرر شركاء شركة

مايلي:

- فسخ الشركة مسعقا.   
- تبيي  السيد الشياضمي يوسف 

مصفي للشركة.
رقم   : تحديد مقر التصفية ب   -

ع2ع1 حي املسيرة أكادير.
2/تـم اإليـداع الـقـانوني باملحكمة 
  198654 التجارية بأكادير تحـت رقم 

بتاريخ 21 فبراير2922.   
االقتطاف والعيا 

احمد زهور

388 P

 Société  STE ROMANA
 TOURS
SARL AU

الفسخ املسعق
االستثنائي  محضر  بمقت�سى 
للشركة    2921 ديسمبر  9ع  بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  تور  رومانا 
 279 الكائنة رقم   ٬ للشريك الوحيد 
شارع الحاج الحعيب 2 الدشيرة تقرر 

ما يلي  : 
- الفسخ املسعق للشركة.

اليوسفي  سفيا   السيد  تبيي  
مصفي للشركة.

للشركة  املسعق  الفسخ  مقر  ـ 
الحاج  شارع   279 رقم  الكائنة  هو 

الحعيب 2 الدشيرة.
ـ انتهاء وكالة مسير الشركة ومنحه 
هذا  عن  والنهائي  التام  التخلي 

املنصب.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة  ـ 
الضعط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكا  
رقم  تحت   2922 فبراير   21 بتاريخ 

56ع/2922  .
389 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING
مكتب الحسابات واالستشارات

الهاتف   : 6.86).96.61.77
95.82.229.11                   

OVERSEAS MARKETS
SARL

حل شركة
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2922 26 يناير  االستثنائي املؤرخ في 

 OVERSEAS شركة   شركاء  قرر 

املسعق  الحل   MARKETS SARL

للشركة والشروع في تصفيتها ابتداء 

من يومه   .

املنصوري  جالل  السيد  تبي  

كمصفي للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضعط 

198661، بتاريخ   التجارية تحت رقم 

21 فبراير2922.

390 P

 STE SHIMOU LOGISTIQUE
SARL AU

املقر االجتماعي : رقم ا 452 حي 

الوفاق بنسركاو اكادير 

بتاريخ عرفي   عقد  بمقت�سى    

يناير2922 قرر مساهمو الشركة   5 

ما يلي  :

املسعقة  والتصفية  الحل   –  1

للشركة.

تبيي  السيد عثما  سحيمو   -  2

كمصفي للشركة.

كمكا   الشركة  مقر  إتخاد  -ع 

للتصفية

اإليداع  تم  القانوني  -اإليداع 

لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية باكادير تحت رقم 

198164  بتاريخ 18/91/2922.

391 P

    SOLO SAHRA TRANS  شركة
ش.م.م

ورأسمالها : 199.999 درهم

مقرها الرئي�سي : رقم 14 زنقة 14 حي 

الكرامز كلميم

)في طور التصفية)  
االستثنائي  البام  الجمع  قرر   1

ما   2921 سبتمبر   29 بتاريخ  املبقد 

يلي :

الحل املسعق للشركة مع األخذ   -

باالعتعار التصفية النهائية.

معارك   ا  لطرش  السيد  تبيي    -

مكلفا بالتصفية.
املدكور  الشركة  مقر  تحديد   -

أعاله  مقرا لتصفية الشركة.

القانوني  االيداع  ثم  لقد  و   -  2

بمكتب الضعط باملحكمة االبتدائية 

بكلميم  بتاريخ  28 يناير  2922 تحت 
رقم 45/2922.

392 P

 SUD INDUSTRIE شركة
  SARL

البام  الجمع  بمقت�سى محضر    

1ع  بتاريخ  املنبقـد  االستثنائي 

يناير2922 تقرر ما يلي  :                                                     

حل مسعق للشركة .                       

                   . للشركة  مصفي  تبييـن 

جبل مقر التصفية مقر الشركة.تم 

إليداع القانوني باملحكمة اإلبتدائية 

بتاريخ ععع  رقم   تحت   ألنزكا  

 17 فبراير 2922.

393 P

STE SSMCOP S.N.C
 Siège social: 65 RUE CHENGUIT

  AV ESSADIENNE HAY AGUIDIR

GUELMIM

CLOTURE DE LIQUIDATION
البام  الجمع  قرار  بمقت�سى 

1ع  بتاريخ  املنبقد  االستثنائي 
املدو   الشركة  بمقر  يناير2922 

أعاله، تقرر مايلي:

1 -  حل وتصفية الشركة.

عمليات  كل  على  -املصادقة 

التصفية.

السيد  املصفي  ذمة  -تبرئة 

من  وإعفائه  الجراري  اسماعيل 

مهامه. 

التصريح بنهاية التصفية وحل    -

الشركة.  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  -2ثم 

 18 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

فبراير2922  تحث رقم  74/2922.

394 P
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  IRRETUDE  شركة
ش.م.م

رأسمالها : 19.999,99: درهم

مقرها االجتماعي: شارع 575 رقم ع1 

بواركا  أكادير

حل مسعق للشركة
قرارات  محضر  1-بـمـوجـب 

بـتـاريـخ املنبقد  الوحيد   الشريك 

على االتفاق  تم  أكتوبر2921   15   

 ما يلي :

حل مسعق للشركة.

بوشكوج  رشيد  السيد  تبيي  

كمصفي للشركة.

 575 شارع  الشركة:  مقر  تبيي  

رقم ع1 بواركا  أكادير مقر التصفية.

2- وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

الضعط لدى هيئة املحكمة التجارية 

بتاريخ      198692 باكادير تحت رقم 

16 فبراير2922.

395 P

 ARGANIC ELIXIR  شركة
 sarl

ش.م.م.

رأسمالها :   199.999,99 درهم      

مقرها االجتماعي: رقم 426 بلوك أ 

تجزئة أنزا البليا تدارت أنزا اكادير 

حل مسعق للشركة
-   1 بـمـوجـب الجمع البام املنبقد 

تم االتفاق  نوفمبر2922   24 بـتـاريـخ  

على ما يلي :

حل مسعق للشركة.

 تبيي  السيد إيهاب بنار كمصف 

للشركة.

 426 :رقم  الشركة   مقر  تحديد 

بلوك أ تجزئة أنزا البليا تدارت أنزا 

اكادير كمقر للتصفية .

2- وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

الضعط لدى هيئة املحكمة التجارية 

بأكادير تحت رقم ع19869 بتاريخ  16 

فبراير 2922.
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 AADIM BOIS 
SARL/ AU

15 شارع 695 شارع بيرانزرا  
الدشيرة الدشيرة الجهادية

بيع جميع االسهم
تغيير مسير الشركة

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
2921 تم  )مار9  استثنائي مؤرخ في 

تقرير مايلي:
وجنسيته  ابلبظيم  عمر  -السيد 
االسهم  جميع  ببيع  قام  مغربية, 
ابراهيم  لسيد  لفائدة  7999ع 
مجمل  على  يوافق  الذي  ابلبظيم 

)7999ع) حصة.
ابلبظيم  ابراهيم  السيد  -تبيي  
 AADIM BOIS SARL  كمسير لشركة
في  مهامه  ويقعل  محدودة  غير  لفترة 

الشركة املذكورة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 14 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

فبراير2921 تحت رقم 98ع.
397 P

AGA AUTO STORE
 SARL AU

    ش.َم.م ذات الشريك الوحيد  
    رأسمالها 59999  درهم

  الخوارزمي حي املسيرة اكادير 
رقم 8ع شارع 

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2922 فبراير    9( اإلستثنائي بتاريخ  
أعاله   املذكورة  الشركة  شركاء  قرر 

مايلي :
ضعاع ععد الحق    تفويت السيد  

299  حصة  للسيد الواتق هشام. 
  299 تفويت السيد القول عزيز  

حصة  للسيد الواتق هشام.
 199 عمر  قزبرة  السيد  تفويت 

حصة  للسيد الواتق هشام
الواتق  السيد  يصعح  بذلك  و 

هشام مالكا ل 599 حصة .
لنشاط   التالية  األنشطة  اضافة 

الشركة :
اعمال بناء متنوعة .

االستراد و التصدير

قعول استقالة السيد  ضعاع ععد 

الحق و السيد القول عزيز  كمسيري 

السيد  وحيد  مسير  وتبيي   الشركة 

الواتق هشام

تم اإليداع     : اإليداع القانوني   

اكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

19 تحت رقم    21/92/2922 بتاريخ 

                             8668
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 Sté AIT MELLOUL POIDS

LOURDS NEGOCE
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة .  

رأسمالها 199999 درهم

املقر االجتماعي  : رقم 6ع8 شارع 

املقاومة الحي الصناعي ايت ملول 

انزكا  

تفويت حصص الشركة و تبيي  

املسير

البام  الجمع   محضر  بموجب 

 12 يوم  املنبقد  االستثنائي  

شركة                                       شركاء  قرر   2922 يناير 

 STE AIT MELLOUL POIDS

       LOURDS          NEGOCE SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الكائن  درهم   .199.999 رأسمالها 

املقاومة  شارع  6ع8  رقم  ب  مقرها 

ما  الحي الصناعي ايت ملول انزكا , 

يلي :

تفويت  تم  الحصص:  تفويت 

درهم   199 فئة  من  599حصة 

من  درهم   59.999 قيمتها  مجموع 

السيد اوحسو  ععد الحكيم لفائدة 

هده  تفويت  ببد  الشركاء    باقي 

الشركة  رأسمال  أصعح  الحصص 

مقسما على الشكل التالي :

السيد القويد بوشتة 167  حصة 

مجموع قيمتها 16.799 درهم

  167 معاركة  السليماني  السيدة 

حصة مجموع قيمتها 16.799 درهم.

 126 ابتسام  القويد  السيدة 

حصة مجموع قيمتها12.699  درهم

السيد القويد ابراهيم 69ع حصة 

مجموع قيمتها   6.999عدرهم

  189 خديجة  القويد  االنسة 

حصة مجموع قيمتها 18.999  درهم

السيد  تبيي   تم  املسير   تبيي  

القويد محمد  مسير للشركة

بكتابة  تم   : القانوني   اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط  

بتاريخ  ع9ع  رقم  تحت  إلنزكا   

14/92/2922

399 P

شركة

 STE BATIMENT CONSEIL

 ETUDE COORDINATION
SNC

 IMMEUBLE ABOUZLOU AV

MOHAMED V TIZNIT

RC  567 TIZNIT

إلشهار القانوني
بتاريخ  منبقدا  االجتماع 

92/2922/)9 تحت املوافقة على ما 

يلي :

 استقالة السيد ايت بهوش محمد 

من الشركة.         

 بيع حصص اجتماعية 

باع السيد ايت بهوش محمد 199 

حصة التي يملكها في الشركة لسيد 

مخزور سبيد 199 حصة. 

سبيد   مخزور  السيد   = الجديد 

299 حصة 

ذات  شركة  إلى   الشركة  تحويل 

واحد   بشرك  املحدودة  املسؤولية 

املسير  سبيد  مخزور  السيد  تبيي  

الوحيد لشركة ملدة غير محدودة و 

التوقيع العنكية لسيد مخزور سبيد 

باملحكمة   القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

18/92/2922  تحت رقم  2922/64 
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حســـابات ادمـــيم ش.م.م

6عع شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 9994 24 9528 

الفاكس 16 2) 24 9528

 BACKSTAGE شـــركة

  CONTRÔLE

SARL

تفويت حـــصص اجــتماعية 
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 BACKSTAGE لشركة    االستثنائي 

يوم  املنبقد   CONTRÔLE

17/92/2922 تقرر ما يلي:

تفويت حصص اجتماعية بي    -

جمال،  بنبمر  و  اسماعيل  ازغعات 

املال  لرأ9  الجديد  التوزيع  و 

: ازغعات  االجتماعي على النحو التالي 

599 حصة و بنبمر جمال  اسماعيل 

599 حصة.

استقالة السيد ازغعات اسماعيل 

من منصعه كمسير وحيد للشركة.

تبيي  السيدا  ازغعات اسماعيل 

و بنبمر جمال كمسيرا  للشركة.

بالتوقبي   ملزمة  الشركة 

ازغعات  للسيدين  املنفصلي  

اسماعيل أو بنبمر جمال

تحويل املقر االجتماعي للشركة الى 

 1991 رقم   : املقر االجتماعي الجديد 

املنطقة الصناعية ايت ملول

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة البادية

األسا�سي  القانو   تحديث 

للشركة وفق تبديل تفويت حصص 

اجتماعية و تحويل املقر  

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

يوم  النزكا   باملحكمة  الضعط 

22/92/2922 تحت رقم 67ع

401 P

 AY-MARQUE شركة 
رقم 18 بلوك »L«حي الهدى اكادير

البادي  غير  البام  الجمع  خالل 

92/92/2922 تم اتخاذ  املنبقد يوم 

القرار بشا  التغييرات التالية :  

توزيع حصص الوفاة

الحسي   السيد  وفاة  ببد 

وببد عقد امليراث بتاريخ   ، لوبودرار 

 599 توزيع  تم   ،  25/11/2921

AY- سهم الذي كا  يملكها في شركة

MARQUE S.A.R.L على النحو التالي:

السيد احمد اوبودرار 416 حصة

السيدة فاطمة صابر  84 حصة

ببد توزيبات األسهم هذه ، يصعح 

توزيع رأ9 املال على النحو التالي:

السيد حسن حجاد   599 حصة

السيد احمد اوبودرار  416 حصة

السيدة فاطمة صابر  84 حصة

تبيي  املدير جديد

السيد  املساعد  املدير  وفاة  ببد 

الحسي  لوبودرار.

حجاد  حسن  السيد  تبيي   تم 

كمسير وحيد لشركة ودالك ملدة غير 

محدودة. 

 تفويت الحصص :

تم تفويت الحصص كما يلي:

اوبودرار        احمد  السيد  تفويت 

حصة التي يملكها من الشركة    416

لصالح السيد حسن حجاد.

صابر            فاطمة  السيدة  تفويت 

الشركة   من  تملكها  التي  حصة   84

لصالح السيد حسن حجاد.

السيد  يبد  لم  األسهم  بيع  ببد 

السيدة  و  اوبودرار  احمد  السيد 

 ، الشركة  من  جزًءا  صابر  فاطمة 

ويصعح توزيع رأ9 املال على النحو 

التالي :

حجاد                              حسن  السيد 

1999   حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ  22/92/2922 

تحت رقم 6ع1986.
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   Sté EQUI-ROULANT
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة .  
رأسمالها 199999 درهم

 E املقر االجتماعي: رقم 226  بلوك
حي ادمي  ايت ملول 

تفويت حصص الشركة 
البام  الجمع   محضر  بموجب 
يناير   12 يوم  املنبقد  االستثنائي  
STE EQUI-    2922  قرر شركاء شركة
مسؤولية  ذات  شركة   ROULANT
درهم   .199.999 رأسمالها  محدودة 
 E بلوك    226 الكائن مقرها ب رقم 

حي ادمي  ايت ملول, ما يلي :
فئة  من  599حصة   تفويت 
السيد  لفائدة  للحصة  درهم   199

اوحسو  ععد الحكيم
ببد هدا االتفويت أصعح رأسمال 

الشركة مقسما على الشكل التالي :
الحكيم     ععد  اوحسو   السيد 
قيمتها     مجموع  حصة    1999

199.999 درهم      
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط  
بتاريخ  92ع   رقم   تحت  إلنزكا   

.14/92/2922
403 P

 CONTROLE TECHNIQUE«
» ALJANOB

 SARL 
RC :13767 

تغييرات قانونية :
بمقت�سى محضر جمع عام بتاريخ 

27/12/2921 تمت املوافقة على :
ياسي   السيد  حصص  تفويت 
لشرف165   حصة اجتماعية لصالح 

السيدة زهرة الحساني  .
ياسي   السيد  حصص  تفويت 
لشرف   179حصة اجتماعية لصالح 

السيد جواد لشرف .
تحويل املقر اإلجتماعي من شقة 
رقم  55 تجزئة أدمي  ، مشروع 299 
الف مسكن ، انزكا  - ايت ملول إلى

 ملك زروال ذي الرسم البقاري عدد 
اغعالو،  بدوار  الكائن  1288/69ع 

تمسية ، انزكا  - ايت ملول .
لشرف  ياسي   السيد  تبيي  
للشركة  كمسيرين  بناصر  وإبراهيم 

ملدة غير محدودة.
لقد تم اإليداع القانوني لدىكتابة 
الضعط باملحكمة االبتدائية بانزكا  
تحت رقم 96ع بتاريخ : 14/92/2922 

رقم سجلها التجاري هو :767ع1 .
404 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE LOS HERMANOS   شركة
OULBAGRI

 SARL 
ش. م. م

بيع حصص
بمقت�سى محضر الجمبية البامة 
1/91/2922ع   : بتاريخ  االستثنائية 

تقرر ما يلي : 
املصادقة على بيع السيد محمد 
الوطنية  للعطاقة  الحامل  اولعكري 
الحصص  املجموع   I476976 رقم:  
 1999 اي  شركة  في  يملكها  التي 
درهم للحصة اي  199  حصة بقيمة 
درهم للسيد   199999 ما مجموعه   
زهير الحيمر الحامل للعطاقة الوطنية 

BB149784: رقم
توزيع  يصعح  لدلك  ونتيجة 
القانو   من   6 بالفصل  رأسمال 

االسا�سي للشركة كالتالي:
 1999 :BB149784 زهير الحيمر 

حصة.
السيد  قدم  الحصص  بيع  ببد 
للعطاقة  الحامل  اولعكري  لحسن 

الوطنية رقم : 
  )I54256 استقالته و تمت تبرئة 

ذمته.
طرف  من  الشركة  تسيير  سيتم 
 BB149784 الحيمر   زهير  السيد 
كما تم تبيينه كمسؤول عن نشاط 

النقل.
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
النزكا   االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت رقم 62ع   بتاريخ 2922/92/22
405 P
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE JR INVEST
 SARL 

MODIFICATION
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنبقد في 16/92/2922 ثم بموجعه 

  JR INVEST احدات تغييرات بشركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة حيت 

قرر ما يلي :

 بيع 4عع حصة مملوكة للسيدا  

جمال167  بوغازي  و  رشيد  ازعنو  

السيد  لصالح  منهما  لكل   
ً
سهما

بوعنا  محمد.

تبيي  السيد احسي  مونير مسيًرا 

جديدا للشركة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

 الصالحيات.

القانوني باملحكمة  أال يداع   ثم  

  18/92/2921 في  بانزكا   االبتدائية 
تحث   رقم 46ع.   

406 P

شركة جبريل اسيستونس أي 

كونساي  ش.م.م
الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنبقد  االستثنائي  البام 

قرر مساهموا شركة   1(/11/2921

ما  كونساي  أي  اسيستونس  جبريل 

يلي :

حصصة من مجموع   75 تفويت 

 1125 حصص السيد فيليب لومير 

حصة للسيدة  فتيحة اليحي.

حصصة من مجموع   75 تفويت 

75ع  حصص السيد سبيد ابلهاض 

حصة للسيدة  فتيحة اليحي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 /98/92 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198472.

407 P

 STE OMAITRE GOURMET
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  :  9.999) درهــم

مقرها االجتماعي : محل رقم 2 
 Eالطابق األر�سي عمارة املحيب بلوك

ع1 رقم 15 حي الداخلة  أكادير
9.ت: 42795

بمقت�سى مشاورات الجمع البام 
 /96/12 بتاريخ  املنبقد  االستثنائي 

2921 ،  تقررمايلي:
 : االجتماعية  الحصص  بيع 

املوافقة على الشريك الجديد ؛
99ع  أواسو  خالد  السيد  باع 
99ع  أصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة اجتماعية التي يمتلكها للسيد 
لعطاقة  الحامل   ، الرامي  ععدالبالي 
  ،JC89(11 رقم  الوطنية  التبريف 
في   26/97/1(72 بتاريخ  املزداد 
تارودانت والقاطن بعلوك    G/6 رقم 

)1،حي الداخلة أكادير.
7 من النظام  و   6 تبديل املادتي  

األسا�سي؛
استقالة السيد خالد أواسو من 

مهامه كمسير للشركة  ؛
الرامي  ععدالبالي  السيد  تبيي   

  للشركة ؛
ً
مسيرا

منح الصالحيات ملسيري الشركة ؛
التوقيع االجتماعي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ 17/92/2922 

تحت رقم )19862.
408 P

 PLANET PRODUCT شــركة
 SARL

شـركة ذات مسـؤولية محدودة، 
رأسمـالها 199.999,99 درهم

مقرها اإلجتماعي : عمارة خالدي، 
شارع بكاي، حي تيلدي، أكادير

بيع األسهم، إستقالة مسير الشركة
تبيي  مسيرين للشركة، إعطاء حق 

اإلمضاء
و تحديث القانو  األسا�سي للشركة

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنبقد  للشركة  اإلستثنائي 

92/2922/)9 تقرر مايلي :  
4ع1 حصة التي  بيع   : بيع األسهم 
الرحيم  ععد  السيد  حوزة  في  هي 

اومنصور الى السيد بوعفيا عصام.
عع1 حصة التي هي في حوزة  بيع 
الى  اومنصور  الرحيم  ععد  السيد 

السيد الشافي صالح.
عع1 حصة التي هي في حوزة  بيع 
الى  اومنصور  الرحيم  ععد  السيد 

السيد لعجاوي ععد هللا. 
تم   : الشركة  مسير  إستقالة 
الرحيم  ععد  السيد  إستقالة  قعول 
اومنصور من مهامه كمسير للشركة.

تبيي  مسيرين للشركة : تم تبيي  
كل من السيد بوعفيا عصام والسيد 
ععد  لعجاوي  والسيد  صالح  الشافي 

هللا كمسرين للشركة.
منح  تم   : االمضاء  حق  إعطاء 
اإلجتماعي  التوقيع  جميع صالحيات 
ثالثة،  أصل  من  ملسيرين  املشترك 
والسيد  عصام  بوعفيا  السيد  إما 
الشافي صالح أو السيد بوعفيا عصام 
السيد  أو  ععد هللا  لعجاوي  والسيد 
ععد  لعجاوي  والسيد  صالح  الشافي 

هللا.
األسا�سي  القانو   تحديث 
للشركة: و تعبا ملا سعق تقرر تحديث 
وذلك  للشركة،  األسا�سي  القانو  
لدى  القانونية  املتطلعات  لتلعية 

املحكمة التجارية بأكادير.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجارية بأكادير بتاريخ 18/92/2922 

تحت رقم 198642.
 للخالصة العيا 

409 P

مكتب  حسابات شحودي

زنقة 7بلوك 1 رقم 8) شارع املقاومة

بايت ملول ، 86159 ، بايت ملول املغرب

SOCIETE PIGLA TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي بكراج رقم 
5ع1 بلوك ع تجزئة اكدال ايت ملول 

املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15181

تفـــــويت حصص
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تمت   97/92/2922 في  املؤرخ 

املصادقة على:
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من »شركة ذات مسؤولية محدودة« 
»شركة ذات مسؤولية محدودة  إلى 

ذات الشريك الوحيد«.
تفويت السيد )ة) مراد ععد الوافي  
أصل  من  اجتماعية  حصة   599
1999 حصة لفائدة السيد )ة) أيوب 

الصعا  بتاريخ 97/92/2922.
للشركة  جديد  مسير  تبيي  
السيد)ة) أيوب الصعا  كمسير وحيد 

تعبا لقعول استقالة الشريك.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بإنزكا   االبتدائية 

17/92/2922 تحت رقم 5عع.
410 P

 SAWLA EQUIPEMENT
S.A.R.L A.U

املؤرخ  البرفي  البقد  على  بناء 
الشريك  بأكادير   2922 يناير  1ع  في 
لشركة  الجديد  والشريك  الوحيد 
 SAWLA EQUIPEMENT SARL
199999 درهم٬ مقرها  AU رأسمالها 
 1 ع زنقة  االجتماعي حي اوجبا بلوك 

رقم 17 تيكوين اگادير قرروا ما يلي :
 التفويت الكلي لخمسمائة حصة 
درهم للحصة   199 اجتماعية بثمن 
من طرف السيد داود سبيد لفائدة 

السيد حضيك محمد.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 

ش.م.م.م.و الى ش.م.م 
السابق  الوحيد  املسير  استقالة 

السيد داود سبيد
تبيي  السيد داود سبيد والسيد 
مشتركي   مسيرين  محمد  حضيك 

لفترة غير محدودة.
حي  من  االجتماعي  املقر  تحويل 
 17 رقم   91 زنقة  ع9  بلوك  اوجبا 
 1 بلوك   79 رقم  إلى  اگادير  تيكوين 

تجزئة املستقعل ضيبة بورحيم ايت 

املول.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11/92/2922 في  بأكادير  التجارية 

تحت رقم ع19852.
411 P

 SOCIETE YANIATEC
 INDUSTRIEL MAROC

شركة ذات مسؤولية محدود ذات 
لشريك الوحيد، رأسمالها

 199.999 درهم
مقرها الجتماعي : تجزئة أملسبودي 

شرف رقم )8 دراركة ٱكادير
بتاريخ  املحرر  للبقد  تعبا 

19/21/2921 تم تم تقرير ما يالي :
السيد  من  حصه   1999 تفويت 
اشكور  السيد  الى  حيسو   بدراش 

لحسن
بدراش حيسو   السيد  إستقاله 

كمسير لشركه الرأسمال
تبي  السيد اشكور كمسير لشركه 

ملده غير محدده 
جميع وثائق تحمل توقيع السيد 

اشكور لحسن 
لدى  ا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
باملحكمة  الضعط  كتابة  مصلحة 
التجارية باكادير بتاريخ 95/92/2922 

تحت عدد 198572.
 412 P

مكتب التسيير، االعالميات واملحاسعة 
كاجيسكو

Société TIZ SAC SNC
لشركاء  البام  الجمع  بمقت�سى 
املنبقد   TIZ SAC SNC الشركة 
واملسجل بتاريخ    12/94/2921 يوم 
 ،    RE  655ع عدد    26/94/2921
مقرها   ، درهم   199.999 رأسمالها 

االجتماعي الخير الركادة تيزنيت.
لكراتي   املجيد  ععد  السيد   قام 
69ع حصة اجتماعية ببيع  املالك ل 
من حصصه االجتماعية للسيد   (9

ايوب بوتادونت.
لكراتي   الهادي  ععد  السيد   قام 
69ع حصة اجتماعية ببيع  املالك ل 
من حصصه االجتماعية للسيد   89

ايوب بوتادونت.

بوتادونت  ايوب  السيد  تبيي  

ععد  السيد   للشركة و  مسير وحيد 

املجيد لكراتي  نائب عنه.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 

بتاريخ    6(/2922 تيزنيت تحت عدد 

.22/92/2922

413 P

 SOCIETE STRAPEX MAROC
S.A

AU CAPITAL DE 30.000.000 DH

 LOT 188 B Z.I TASSILA

DCHEIRA INZEGANE

RC  7389

شركة » سترابكس ماروك« ش.م.  

رأسمالها  9.999.999ع  درهم 

 B 188 مقرها االجتماعي :  تجزئة

الحي الصناعي تاسيال  الدشيرة          

انزكا 

 تحويل اسهم وتبيي  اداري جديد 
وتحيي  القانو  األسا�سي

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير   98 يوم    املؤرخ  االستثنائي 

ماروك  سترابكس   لشركة   2922

ش.م.   رأسمالها  9.999.999ع  درهم  

B 188 مقرها االجتماعي :  تجزئة

الدشيرة   تاسيال   الصناعي  الحي 

انزكا .

 تقرر مايلي:

سهم   599 املصادقة على تحويل 

إلى السيد إدريس بوتي.

تبيي  السيد إدريس بوتي إداري 

اإلداري  املجلس  في  وعضو  جديد 

للشركة. 

االساسية  القواني   تحيي  

للشركة .

القانوني بكتابة  االيداع   وقد تم  

الضعط لدى هيئة املحكمة التجارية 

باكادير  بتاريخ  16 فبراير 2922 تحت 

رقم   198576 . 

414 P

شــركة سوس سنايلز فارم
شركة محدودة املسؤولية 
 ذات الرأسمـال االجتماعي

 199.999 درهم
مقرها االجتماعي: شقة رقم 21 زنقة 

ايسلي حي القد9 اكادير
الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنبقد  االستثنائي  البام 
25/91/2922 قرر  مساهموا شــركة 

سو9 سنايلز فارم ما يلي :
املساهم  حصص  كل  تفويت 
الحامل  واغز   امحمد  السيد 
 JE 276492 رقم  الوطنية  للعطاقة 
البعيد  السيد  الى  حصة)   ,( 599
جمال الحامل للعطاقة الوطنية رقم 

. J456217
واغز   محمد  السيد  استقالة 
تبيي    . من منصعه كمسير للشركة 
السيد البعيد جمال و السيد تاكاري 

اليا9 مسيرا  للشركة .
صالحيات االمضاء للسيد البعيد 

جمال و السيد تاكاري اليا9 )مبا )
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 14/92/2922 

تحت رقم 198559.
415 P

شركة توتو تيمپو
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك واحد
جميع  تفويت  تم  عقد  بموجب 
حصة   559 العالغة   الحصص 
و اململوكة للسيد الهبزة ععد الرحيم 

إلى السيد رزوقي عثما .
عام  جمع  محضر  بموجب 
 29/12/2921 يوم  عقد  استثنائي 

تقرر ما يلي : 
حصلت الشركة على شكل قانوني 
جديد يتمثل في شركة ذات املسؤولية 

املحدودة من شريك واحد.
السيد  املسير  استقالة  قعول  تم 
السيد  تبيي   و  الرحيم  ععد  الهبزة 
توتو  لشركة  كمسير  عثما   رزوقي 
تيمپو ملدة غير محدودة. تلتزم الشركة 

بتوقيع املسير.

صادق الجمع البام كذلك على   
التفويت السالف الذكر.

وبالتالي تم تبديل العند 2 , 6 , 7 , 
14 و 16 من القانو  األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
بتاريخ  ع19865  رقم  تحت  بأكادير 

.21/92/2922
للخالصة والعيا 

416 P

 SOCIETE EVOTAJOM   شركة 
 INVESTISSEMENT

SARL A U
RC 17623 INEZGANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  9.999.99) درهم    

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ 97/92/2922 لشركة.

امورصو  السيد  تبيي   قرر 
التقنية   و  اإلدارية  كمسير  املحفوظ 

لشركة 
فر9  مصطفى  السيد   تبيي   و 

املسير للبمليات العنكية لشركة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   12 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922  تحت رقم 21ع.
417 P

 SOCIETE ASTRACHEM
 MAROC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الواحد
 رأسمالها  2919999 درهم

املنطقة الصناعية  ، رقم التجزئة 
15، ص ب ع9ع1 أيت ملول رقم 

السجل التجاري )4عع إنزكا 
بمقت�سى قرار غير عادي الشريك 
الوحيد مؤرخ في 27 يناير 2922 لقد 

تقرر ما يلي :
مسيري شركة  والية  النتهاء  نظرا 
قرر  ش.م.م،  ماروك  شيم  أسترا 
الشريك الوحيد تجديد والية مسيري 
من  تمتد  سنوات  لخمس  الشركة 
 28/91/2927 الى   2(/91/2922
الخطيب  صالح  نديم  احمد  للسيد 

والسيد احمد قيس حالوة .
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وعليه فإ  الشركة ستكو  ملزمة 

املشترك  في جميع عقودها باإلمضاء 

للمسيرين السيد احمد نديم صالح 

الخطيب والسيد احمد قيس حالوة     

تبديل النظام االسا�سي للشركة.

والتقيد  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

االبتدائية بإنزكا  يوم 1 فبراير 2922 

تحت عدد 226ع.

418 P

تغييرات قانونية : 

 GALAXY DIGITAL  
 SARL 

RC :48277

 بمقت�سى محضر جمع عام بتاريخ  

14/91/2922  تمت املوافقة على :

تحويل املقر اإلجتماعي من الطابق 
حي  بلوك  عع  رقم   77 تجزئة  األول 

 16 رقم  املحل  إلى  اكادير  الشرف 

عمارة اموراكة حي   ،17 واملحل رقم 

الهدى اكادير. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

 : بتاريخ   48277 رقم  تحت  باكادير 
التجاري  رقم سجلها   17/92/2922

هو:48277.

419 P

شركة حمامي كوميرس
تحويل املقر االجتماعي للشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنبقد  االستثنائي  البام 

22/11/2921, تقرر ما يلي  :                          

لشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

حمامي كومير9 إلى دوار دريد سيدي 

بيبي بيوڭرى سيدي بيبي.

من   4 الفصل  تغيير  وبالتالي 

القانو  األسا�سي للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

تحت    94/92/2922 بتاريخ  بفا9 
رقم 8)922/5.

420 P

شركة ميموزا أسفار 
البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2921/92/19 بتاريخ   االستثنائي 

وببد االستماع و قراءة  املحضر, تقرر 

ما يلي :

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة 

من البنوا  القديم و هو : 
رقم 98  دار املحامي شارع الحسن 

الثاني أكادير إلى البنوا  الجديد وهو  :
ععد  شارع   792 زنقة     91 رقم 

الرحيم بو ععيد  حي الوفاء أكادير. 

تم إيداع امللف القانوني للشركة 

باكادير  التجارية  املحكمة  لدى 

بتاريخ   5966/2921 رقم  تحت 

.11/92/2921
الخالصة و التذكير:

421 P

 STE LABEL COLLECT

SERVICES
S.A.R.LAU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد .  
رأسمالها 199999 درهم

املقر االجتماعي: رقم 15 زنقة 
الكروا  حي املسيرة البيو 

رفع رأسمال الشركة
الجمع  محضر  بموجب 

يوم  املنبقد  االستثنائي  البام 

 LABEL لشركة    1(/92/2922

شركة        COLLECT SERVICES
رأسمالها   محدودة   مسؤولية  ذات 

درهم الكائن مقرها رقم     199.999
15 زنقة الكروا  حي املسيرة البيو   

قرر ما يلي  :
رفع  تم   : الشركة  رأسمال  رفع 

رأسمال الشركة من 199.999  درهم 

إلى   1.999.999. درهم.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 
 466/2922 رقم    تحت   بالبيو  

بتاريخ 21/92/2922.

422 P

  MASSAY شركة
ش م م

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 95/92/2922 في  املؤرخ  االستثنائي 
تقرر وضع نشاط »توطي  الشركات« 

كنشاط رئي�سي للشركة.
السجل  في  التقيد  تم  التقييد: 
االبتدائية  للمحكمة  التجاري 
 16/92/2922 بتاريخ  بتارودانت 

تحت عدد 116.
423 P

 LINK PROJECT
PERFORMANCE

لينك بروجكت بيرفورمنس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
 افتاح فرع الشركة

 N°78 AVENUE : املقر اإلجتماعي
 ABDERRAHMANE BENZIDANE

QUARTIER SALAM AGADIR
 B 5174((69 رمز التبريف الضريبي

/ ب69))5174-
14فبراير  في  املؤرخ  للبقد  طعقا 
قرر الشريك الوحيد للشركة   2922
السالم  حي  أكادير  بمدينة  االفتتاح 
رقم  زيدا   بن  الرجما   ععد  شارع 

.78
للمحكمة  التجاري  بالسجل  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 5ع595.
424 P

SOCIETE   SOMABAC  شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الواحد رأ9 مال الشركة : 

599.9999  درهم 
الدشيرة رقم  Eع6  مكرر املنطقة 

الصناعية تاسيال 92 أكادير
الشريك  محضر  قرار  بمقت�سى 
دجنبر     27 بتاريخ    الوحيد املؤرخ  

2921  ،  تقرر ما يلي  :
الكائن   الشركة  فرع  اغالق 
شارع سال تاسيال    79 رقم  ببنوا «  

الدشيرة   - انزكا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

17 فبراير  التجارية  بأكادير  بتاريخ   

2922   تحت رقم 6عع. 

425 P

AZUL CONSULTANT

 Siége Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 95.28 85 74 عع   GSM :

96.76.26.77.89

E-mail : naouar09@yahoo.fr

 ENTREPRISE DE

 CONSTRUCTION AGADIR

» SMRIR » ECAS
 Sarl 

تجزئة 29 شارع ععد البزيز بن 
إدريس املر�سى البيو 

السجل التجاري رقم 2547 البيو 

البامي   الجمبي   بـمقت�سى 

بـتـاريـخ  املنبقدين  االستثنائيي  

25/91/2922 تم االتفاق على ما يلي :

 ، حدو  زانع  السيد  وفاة  إعال  

املذكورة  في شركة  الوحيد  الشريك 

االجتماعية  الحقوق  وانتقال  أعاله 

لورثته وهم كالتالي : 

والدته ربحة اك�سي

زوجته السيدة هنو املليح

أبناؤه السادة مريم زانع و حسن 
زانع و إبراهيم زانع و عثما  زانع.

تبيي  السيدة مريم زانع ملدة غير 

محدودة كمسيرة للشركة.

بجميع  صراحة  الشركة  تلتزم 

خالل  من  بها  املتبلقة  األعمال 

التوقيع الفردي للسيدة مريم زانع.

للشركة  القانوني  الشكل  تبديل 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسؤولية  ذات  الشركة  إلى  واحد 

املحدودة

الحصص  املصادقة على تفويت  

االجتماعية كما يلي:

اك�سي  ربحة  السيدة  قامت 

حصة للسيدة مريم   5999 بتفويت 
زانع.

السيدة هنو املليح بتفويت 759ع 

حصة للسيدة مريم زانع.
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تحيي  القانو  األسا�سي للشركة 

تعبا للتبديالت الطارئة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضعط 

بالبيو  تحت رقم 446 و447 وذلك 

بتاريخ 18/92/2922.

426 P

STE. AS CLEAR
SARL

البادي  الغير  البام  الجمع  قرر 

 2921 ديسمبر   12 بتاريخ  املنبقد 

شركة    AS CLEAR SARL لشركة 
رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة  

199999.99 درهم مقرها اإلجتماعي 
إقامة 9ع الشقة 8 زنقة موالي احمد 

لوكيلي حسا  الرباط ما يلي :

تفويت الحصص:

بوغشوش  سبيد  السيد  قرر 

رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل 

حصة   599 املالك   A777(7ع

حصصه  بيع   AS CLEAR بالشركة 

الحامل  سليماني  محمد  للسيد 

 A66542( رقم  الوطنية  للعطاقة 

بقيمة 59999 درهم.

قررت الشركة إقالة املسير السابق 

بوغشوش  سبيد  السيد  للشركة 

وتبيي  املسير الجديد السيد محمد 

سليماني ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 بالرباط تحت رقم 121564.

427 P

STE. AKRAKO TRANS
SARL

البادي  الغير  البام  الجمع  قرر 

املنبقد بتاريخ 1ع يناير 2922 لشركة 

شركة    AKRAKO TRANS SARL
رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة  

199999.99 درهم مقرها اإلجتماعي 

شارع املقاومة لوندر ستوكهولم محل 
رقم 64 املحيط الرباط ما يلي :

تفويت الحصص:

البكراط  اإلله  ععد  السيد  قرر 

رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل 

حصة   599 املالك   AB79516ع

بيع   AKRAKO TRANS بالشركة 

سالم  هللا  ععد  للسيد  حصصه 

الوطنية  للعطاقة  الحامل  واعزيزي 
 195759 بقيمة   AA27669 رقم 

درهم.

 AKRAKO الشركة  قررت 

إقالة املسير السابق السيد   TRANS

ععد اإلله البكراط الحامل للعطاقة 

وتبيي    AB79516ع رقم  الوطنية 

ععد  السيد  للشركة  واحد  مسير 

هللا سالم واعزيزي الحامل للعطاقة 

.AA27669 الوطنية رقم

 AKRAKO الشركة  قررت 

من  القانوني  شكلها  تغيير   TRANS

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

 AKRAKO الشركة  قررت 
التجاري  البنوا   تغيير    TRANS

 DREAMS FUTUR للشركة 

.CARGO

 15 بتاريخ  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة   2922 فبراير 

بالرباط تحت رقم 122189.

428 P

STE. H-BEER GLOB
SARL

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بالرباط،   2921 ديسمبر   16

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :

التسمية اإلجتماعية : 

اش بيير كلوب.
املقر اإلجتماعي : 56 زنقة ابراهيم 

روداني إقامة 56 شقة رقم 2 املحيط 

الرباط.

الهدف :

 ممو  حفالت واملناسعات.

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

إحداثها الفبلي.

من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

ديسمبر من  1ع  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

 1999 درهم مقسم على   199.9999

حصة بقيمة 199 درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد الحسا  برهديش املدة 

غير محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

ع9)157.

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

فبراير  بتاريخ15  بالرباط  التجارية 

2922 تحت الرقم 122178.

429  P

STE. BARRI ELEVAGE
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى   

 2922 يناير   29 بتارخ  بتمارة  مؤرخ 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي :

بيع تربية املوا�سي وتسمينها.

نشاط زراعي.

رأسمال الشركة : 199.999 درهم 

مقسمة إلى1999 حصة من فئة 199 

درهم للحصة الواحدة.

السيدة مريم بري 1999 حصة.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  :من  املالية  السنة 

1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

دائرة الرماني قعيلة أوالد   : املقر 

زيد أحد الغوالم.

املسيرة : السيدة مريم بري.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

ع7ع دائرة الرماني.

430 P

مونديال كونطاش

مجموعة فيدنيو  الدولية
8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 أكدال الرباط

الهاتف : 7.87ع.7.68ع95./88

الفاكس : )7.68.27.8ع95 الرباط

SOFTARYS
S.A.R.L

تبديل
البام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

 SOFTARYS للشركة  اإلستثنائي 

تم  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

اإلتفاق على ما يلي :

 45 إلى  اإلجتماعي  املقر  تحويل 

داخلة 7، كيش الوادية تمارة.

تبديل القانو  االسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  القانوني 

 2922 فبراير   ( التجارية بالرباط في 

تحت رقم 122998.

431 P

مكتب امودح للحسابات والدراسات 

الجعائية والقانونية
زاوية بارتنو  واالسكندرية، عمارة 

لينا 2 شقة 2B، حي املستشفيات 

الدارالعيضاء

الهاتف: 8).95.22.82.65

G R M C SARL AU
زيادة را9 املال

املوافقة على تمديد غرض الشركة
بيع حصص الشركة وتبيي  شريك 

مسير 
البامة  الجمبية  بمقت�سى 

 2922 يناير   21 بتاريخ  اإلستثنائية 

شارع   56 الشركة  بمقر  املنبقد 

 14 شقة  ع،  الطابق  موالي يوسف 

الدارالعيضاء قرر الشريك الوحيد :

الحصص  ملكية  من   %  59 بيع 

للسيد مصطفى الدويري البلوي.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

ملراعاة بيع الحصص.

ليشمل  الشركة  غرض  توسيع 

واألملنيوم  الخشب  نجارة  أعمال 

وأشغال أخرى.

تبيي  مسير ثاني للشركة.
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 (999 زيادة رأ9 مال الشركة بمعلغ 

درهم ليحررها  الشركاء بمقدار الربع 

رأسمال  لينتقل  العنكي  الحساب  في 

إلى  درهم   199.999 من  الشركة 

 (999 بتأسيس  درهم   1.999.999

درهم   199 بقيمة  جديدة  حصة 

موزعة بالتساوي بي  الشركاء.

وع  و2   1 تبديل  كذالك  تقرر 

األسا�سي  النظام  من  وع4  و7  و6 

واسم  بالشكل  املتبلقة  للشركة 

الشركة والغرض اإلجتماعي للشركة 

واملساهات ورأ9 املال وتبيي  مسير 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالدارالعيضاء   التجارية 

16 فبراير2922 تحت رقم 219ع81.

432 P

مكتب امودح للحسابات والدراسات 

الجعائية والقانونية

زاوية بارتنو  واالسكندرية، عمارة 

لينا 2 شقة 2B، حي املستشفيات 

الدارالعيضاء

الهاتف: 8).95.22.82.65

 MEAN FASHION STUDIO

MAROC
SARL AU

البامة  الجمبية  بمقت�سى 

 2922 يناير   2( بتاريخ  اإلستثنائية 

بالحي  الكائن  الشركة  بمقر  املقامة 

تجزئة  البرنو�سي  سيدي  الصناعي 

 ،111 طريق   ،61 تجزئة  موريطانيا 

وافق  الدارالعيضاء  السعع  عي  

الشريك الوحيد للشركة على :

من  القديم  املسير  استقالة 

الشركة وتبيي  السيد عادل بودا9 

كمسير جديد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  بالدارالعيضاء   التجارية 

19 مار9 2922 تحت رقم 185)76.

433 P

 MASSAV
SARL

بمقت�سى قرار الجمع البام الغير 
بتاريخ بالرباط،  املنبقد   البادي 
 4 فبراير2922، قرر الشركاء لشركة    

MASSAV SARL مايلي : 
- التصديق على بيع )599) حصة   
السيد  يمتلكها  التي  الحصص  كل 
السيد    لفائدة  السجلما�سي  مهدي 
بشركة   السالم   ععد  علي  السو�سي 
للعطاقة  والحامل   MASSAV SARL

.   A الوطنية رقم59)21ع
الحصص  توزيع  يصعح  وبالتالي   

على الشكل التالي:
 السيد   السو�سي علي ععد السالم 

1999 حصة.
املجموع 1999 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك وحيد.
السجلما�سي  مهدي  إستقالة  
السيد  وتبيي   كمسير  منصعه  من 
والحامل  السو�سي علي ععد السالم  
   A 59)21ع رقم  الوطنية  للعطاقة 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
- تغيير العنود 1، 6،  و 15 للقانو  

األسا�سي.
تحيي  النظام األسا�سي. 

تم اإليداع القانوني لدى كتابة   -
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضعط 
رقم   تحت  فبراير2922   24 بتاريخ 

7547 سجل تجاري رقم )58عع1.
434 P

 STE KOUNOUZ EL
 YASMINE

 SARL
اجتماع  يناير2922   ع  بتاريخ  تم 
عام استثنائي حدد بموجعه النقاط 

اآلتية :
السيد  صالحيات  توسيع   -  1
بجيت  والسيدة  كتاني  إبراهيم 
للشركة  مسيرين  بصفتهما  ياسمي  

لحيازة وبيع األرا�سي واملعاني ، وإلزام 
الرهو   وأو  بالتبهدات  الشركة 

من  شكل  بأي  والتباقد  البقارية، 

الشركة  من  واالقتراض  األشكال، 

منح الشركة   ، أو املؤسسات املالية 

والضما     ، ا للخصم 
ً
نفسها خطوط

وجبلها   ، املكشوف  على  والسحب 

التزاماتها  على  تصادق  أو  تضمن 
حقوق  وشراء   ، ثالثة  أطراف  تجاه 

االمتيازات ، والحصول على ائتمانات 

التأجير ، وتوقيع البقود واالتفاقيات 

الخدمات  ومقدمي  الزبائن  مع 

املحليي  أو الدوليي . 

للشركة  الرئي�سي  املقر  -2نقل 

اوداية   2 بالبعاسية  سابقا   الكائن 

إلى  مراكش  تسلطانت  جماعة 

42ع  البنوا  الجديد :  القطبة رقم 

طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 

اسفي مراكش.

ثانيا :  تم اإليداع القانوني يوم 16 

التجارية  املحكمة  لدى  فبراير2922 

بمراكش تحت رقم 44)2ع1.

435 P

   STE. SOTRAMESK 
  ش.م.م بشريك أوحد 

تـــأســـيـــــــــس
-1بمقت�سى عقد عرفي بالناظور، 

تأسيس  تم  فبراير2922،   8 وبتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  

أوحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي لها املميزات التالية:

التسمية :SOTRAMESK:  ش.م.م  

بشريك أوحد.

املوضوع : الشركة ذات هدف :

-نقل العضائع لحساب الغير.

-النقل الدولي للعضائع .

-نقل األمتبة لحساب الغير.

البمليات  جميع  عامة  وبصفة 

واملالية   والصناعية  التجارية 

التي لها ارتعاط  واملنقولة والبقارية: 

معاشر أو غير معاشر بأحد األهداف 

شأنها  من  والتي  أعاله،  املدكورة 

املساهمة في إنماء الشركة.

أوالد  :حي  االجتماعي  مقرها 

لحريش رقم 7ع الناظور.

املــــــدة : )) سنة.

199.999 )مئة ألف)  الرأسمــــال : 

درهم  مقسم إلى 1999 حصة بقيمة 

199 درهم للواحدة، حسب ما يلي :

 1999 رشيد  مسكور   : السيد   -

حـصـة .

رشيد  مسكور  السيد  التسـيير: 

عي  كمسير  ملدة غير محدودة.

القانوني  لالحتياط    5٪  : األرباح 

والعاقي يوزع بي  الشركاء.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   2-

االبتدائية  باملحكمة  الضعط  كتابة 

فبراير2922   21 بتاريخ  بالناظور، 

تحت رقم 91/2922ع .      
مقتطف من أجل اإلشهار

املسير

436 P

XTRA TOYS
S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 RIAD OULAD MTAA

N°57عTEMARA

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2922 يناير   7 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك .

.XTRA TOYS : التسمية

الهدف اإلجتماعي : 

بيع األلباب بالتقسيط.

تجارة عامة.

إستيراد.
درهم   199999: رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 1999حصة من فئة 199 

درهم للحصة الواحدة.

السيد أنس نجيد 599 حصة.

السيد ابراهيم زوالغ 599 حصة.

من  ابتداء  ))سنة   : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
1ع ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
مطاع  والد  رياض  تجزئة   : املقر 

رقم ع57 تمارة.
املسير : السيد أنس نجيد والسيد 

ابراهيم زوالغ.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

ع551ع1.
437 P

SWITCH ADVERTISING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال الشركة : 199.999.99 

درهم 
البنوا  : شقة رقم 2 إقامة نور زنقة 

فرحات حشاد املحيط الرباط
الوحيد  الشريك  قرار  إثر  على 
للشركة سويتش أدفيرتسينك بتاريخ 

4 يناير 2922 تقرر ما يلي : 
بحيث   : تفويت حصص الشركة 
حصة   599 فوت السيد أنس نجيد 
السيد  إلى  بالشركة  أسهمه  من 
 599 منه  قعل  الذي  زوالغ  ابراهيم 
رأسمال  تقسيم  ليصعح  حصة 

الشركة على الشكل التالي :
السيد أنس نجيد 599 حصة.

السيد ابراهيم زوالغ 599 حصة.
تم   : إضافة مسير جديد للشركة 
مسير  ابراهيم  زوالغ  السيد  تبيي  
الشركة مسيرة من  لتصعح  للشركة 
والسيد  نجيد  أنس  السيدا   طرف 

ابراهيم زوالغ.
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

 : القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 21 فبراير2922 تحت  عدد 56ع122.

 وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

438 P

STE LR CONCEPT
SARL

9 ت : ع5951 اكادير
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
فبراير 2922، تم تاسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة، ذات املواصفات 

التالية :

 STE LR CONCEPT  : التسمية 
ش.م.م.

تهدف   : االجتماعي  الهدف 
الى  وخارج،  املغرب  داخل  الشركة، 

تحقيق االهداف التالية :
املساعدة التقنية.

جميع  واستغالل  وبيع  شراء 
املنتجات الحرفية.

جميع  وتصدير  وبيع  شراء 
املنتوجات الغذائية.

وعموما جميع البمليات التجارية، 
املالية، الصناعية، املنقولة والبقارية 
بصفة  االجتماعي  بالهدف  املتبلقة 
معاشرة أو بصفة غير معاشرة او التابع 
لها والتي يمكن أ  تساهم في نشاط 

الشركة وفي تنميتها.
حي  أكادير   : االجتماعي  املقر 
الشرف، بقبة رقم 871، بلوك 196، 

رقم 112.
من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 
تسجيلها في السجل التجاري ماعدا 

الحل املسعق أو التمديد.
يتكو  من   : الراسمال االجتماعي 

199.999 درهم.
السيد  تبيي   تم   : التسيير 
RONAN SERGE PIERREمسيرا 
تاسيسيا للشركة، ملدة غير محدودة.

الشركة  تسيير  سيتم  بالتالي 
السالف  للمسير  الوحيد  بالمضاء 

الذكر.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
باكادير بتاريخ 16 فبراير 2922، تحت 

رقم 198585.
للخالصة والعيا 

439 P

STE PROCESS ASSET
SARL AU

السجل التجاري رقم : 59597 
أكادير

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تاسيس شركة  تم   ،2922 فبراير   2
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، ذات املواصفات التالية :

 STE PROCESS ASSET : التسمية

ش.م.م. بشريك وحيد.

تهدف   : االجتماعي  الهدف 

الى  وخارج،  املغرب  داخل  الشركة، 

تحقيق االهداف التالية :

االنباش والتسيير البقاري بجميع 

الشراء،  طريق  عن  سواء  أشكاله، 

العيع  التقسيم،  التعادل،  التحيي ، 

كانت  املعاني سواء  لجميع  والتجزئة 

حضرية أو قروية، معنية أو غير معنية.

دراسة الشروط البامة والخاصة 

لجميع  عقاري  مجمع  اي  النشاء 

االغراض.

وبيع وتاجير وادارة  تسويق وشراء 

أي معنى وأرض وغيرها.

كل  في  والتكوين  االستشارة 

وتسيير  السوق  بدراسة  يتبلق  ما 

املقاوالت.

االر�سي  جميع  وتهيئة  تطوير 

الخدمات  عمليات  بجميع  والقيام 

واملساكن  املعاني  لعناء  والتجهيزات 

وانشاء جميع املرافق ذات الصلة.

بيع بالجملة أو بالوحدات جميع 

التي  او  بناؤها  تم  التي  البمارات 

ببد نهاية  سيتم بناؤها الحقا، سواء 

االشغال أو قعل ذلك.

مقاولة سواء لحسابها أو لحساب 

الطرقية،  االشغال  جميع  الغير، 

التعليط  العناء  املدنية،  الهندسة 

وكذا  النجارة  الحدادة،  الكهرباء، 

ببناء  املتبلقة  االشغال  جميع 

البمارات.

استيراد وشراء وبيع وتأجير وانتاج 

وتصنيع وتمثيل جميع املواد واملواد 

املرتعطة  العناء  عناصر  أو  املكونة 

بشكل معاشر او غير معاشر بالبمليات 

املذكورة اعاله.

شراء وبيع واستيراد وتأجير جميع 

أنواع املبدات.

املقاوالت  جميع  في  املشاركة 

والشركات ذات نفس الهدف أو التي 

قد تساعد على تنمية الشركة.

البمليات  جميع  وعموما، 

التجارية، املالية، الصناعية، املنقولة 

والبقارية املتبلقة بالهدف االجتماعي 

بصفة معاشرة او بصفة غير معاشرة 

أو التابع لها والتي يمكن أ  تساهم في 

نشاط الشركة وفي تنميتها.

الحي  أكادير   : االجتماعي  املقر 

الصناعي انزا.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري ماعدا 

الحل املسعق أو التمديد.

يتكو  من   : الراسمال االجتماعي 

7.599.999 درهم.

السيد  تبيي   تم   : التسيير 

 ALLEON JACQUES OLIVIER

وحيدا  مسيرا   ،GERARD MARIE

تاسيسيا للشركة، ملدة غير محدودة.

الشركة  تسيير  سيتم  وبالتالي  

السالف  للمسير  الوحيد  باالمضاء 

الذكر.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

باكادير بتاريخ 16 فبراير 2922، تحت 

رقم 198584.
للخالصة والعيا 

439P مكرر

STE MOUHFISO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد

بتاريخ البرفي  للبقد   تعبا 

تم وضع قواني    ،2922 فبراير  ع2   

الشركة ذات املميزات التالية :

 STE MOUHFISO  : التسمية 

.TRAVAUX

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم واحد.

البامة  العناء  أشغال   : املوضوع 

واالعمال   املدنية  الهندسة  وأعمال 

االنشائية وجميع املهن.

التطوير،  البامة  العناء  أشغال 

الصرف  البامة،  الحفر  أعمال 

الصحي، الطرق الشعكات املختلفة.
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مياه  شعكات  وبناء  تصميم  

الهاتف  وشيكات  والكهرباء  الشرب 

جميع  واستنساخ  ديكور  وتصميم 

الطابع  ذات  والتركيعات  االعمال 

التجاري والصناعي والبقاري.

املبدنية  االطر  وصناعة  اللحام 

والنجارة  املبدنية  االلواح  وأعمال 

واالملنيوم  الخشب  ونجارة  املبدنية 

ونجارة الفوالذ املقاوم للصدا ونجارة 

... PVC

شارع  الفتح  حي   : الرئي�سي  املقر 

شكيب ارسال  زنقة 8 البيو .

الراسمال : حدد في معلغ 199.999 

حصة من   1999 الى  درهم مقسمة 

بالكامل  ويملكها  درهم   199 فئة 

الصو�سي  حفيظ  موالي  السيد 

البلوي.

السيد  تسيير من طرف   : االدارة 

موالي حفيظ الصو�سي البلوي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو  

تحت رقم   ،2922 فبراير   24 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم  ع2922/59 

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.49465

440 P

 TOUR  CONSEIL 
 شركة  ذات  مسؤولية محدودة 

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ سبد بوعنا ، موثق بفا9، 

يتضمن   ،  2922 فبراير   11 بتاريخ 

  TOUR « قرار املسير  للشركة املسماة

CONSEIL » شركة  ذات  مسؤولية 

مقر  تحويل  تم  بموجعه  محدودة، 

البنوا   الشركة املذكورة أعاله من  

عمارة  امللكي،  الجيش  شارع   : التالي 

 ،7 السبيدي، مكاتب الفتح، الشقة 

إلى البنوا   فا9،  املدينة الجديدة، 
 ،16 إقامة  داوود،  أبي  زنقة  التالي: 

شقة 1، الدكارات، فا9.

و نتيجة لذلك، تم تبديل النظام 

األسا�سي للشركة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفا9  التجارية  باملحكمة  الضعط 

تحت رقم   ،2922 فبراير   22 بتاريخ  

.2922/(14
  بمثابة مقتطف

ديوا  األستاذ سبد بوعنا                                                                

مــــوثــــق 

441 P

STE KM SMART SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بمقت�سى سند عرفي محرر بسال 

فقد أنشأت   ،2921 ديسمبر  ع1  في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ملساهم وحيد والتي تتصف كالتالي :

 STE KM SMART  : التسمية 

.SERVICE

وأشغال  النظافة   : الهدف 

مختلفة.

شارع االمير   24  : املقر االجتماعي 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.

سنة تنطلق من يوم   ((  : الفترة 

التاسيس.

 199.999  : االجتماعي  الراسمال 

حصة من   1999 الى  درهم مقسمة 

فئة 199 درهم موزعة كالتالي :

 1999  .. كريم  املالقي  السيد 

حصة.

التسيير  مهمة  يتولى   : التسيير 

السيد املالقي كريم.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 1ع ديسمبر.

االنجاز  لتكوين    %  5  : االرباح 

القانوني والحاصل يعقى رهن اشارة 

الجمع البام.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

الضعط باملحكمة التجارية بسال يوم 

2922، تحت رقم السجل  17 فبراير 

التجاري ع547ع.
املسير

442 P

STE GOLDEN MOOL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد

تاسيس شركة
بمقت�سى سند عرفي محرر بسال 

أنشأت  فقد   ،2921 ديسمبر   ( في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ملساهم وحيد والتي تتصف كالتالي :

 STE GOLDEN  : التسمية 

.MOOL

وأشغال  النظافة   : الهدف 

مختلفة.

شارع االمير   24  : املقر االجتماعي 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.

سنة تنطلق من يوم   ((  : الفترة 

التاسيس.

 199.999  : االجتماعي  الراسمال 

حصة من   1999 الى  درهم مقسمة 

فئة 199 درهم موزعة كالتالي :

 1999  .. ملسربس  خالد  السيد 

حصة.

التسيير  مهمة  يتولى   : التسيير 

السيد  خالد ملسربس.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 1ع ديسمبر.

االنجاز  لتكوين    %  5  : االرباح 

القانوني والحاصل يعقى رهن اشارة 

الجمع البام.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

الضعط باملحكمة التجارية بسال يوم 

2922، تحت رقم السجل  17 فبراير 

التجاري  5471ع.
املسير

443 P

 STE NADA EQUIPEMENT
GRAPHIC

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد    بمقت�سى 

تم   بالدارالعيضاء،   2922 يناير   6

لشركة  االسا�سي  القانو   وضع 

ش.ذ.م.م.، ذات املميزات التالية :

 STE NADA  : التسمية 

.EQUIPEMENT GRAPHIC

زنقة احمد  ع1   : املقر االجتماعي 

املجاطي الدارالعيضاء.

الهدف : بيع لوازم الطعاعة.

املدة : )) سنة من يوم تاسيسها.

االجتماعي  راسمال   : الراسمال 

محدد في معلغ 199.999 درهم مقسم 

درهم   199 1999 حصة من فئة  الى 

للمساهم  تمنح  الواحدة  للحصة 

الوحيد السيد امزيل ععد هللا.

التسيير : التسيير مسند الى السيد 

الجنسية،  مغربي  هللا،  ععد  أمزيل 

مزداد في ازيالل بتاريخ 91/91/)7)1، 

 1 زنقة دليس طابق  2ع  الساكن ب 

شقة رقم 1 الدارالعيضاء.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

املحكمة الضعط باملحكمة التجارية 

بالدارالعيضاء بتاريخ 7 فبراير 2922،  

تحت رقم 811782 املسجلة بالسجل 

التجاري تحت رقم 1241ع5.

444 P

   STE MAY I SERVICE
السـجــل الـتـجــاري رقـــم :  7177ع 

أكادير

بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

الجمبية  قررت   ،2921 دجنبر  ع1 

البامة املنبقدة بمثابة الجمع البام 

 MAY  « اإلشتثنائي للشركة املسماة 

شركة ذات مسؤولية   ،»I SERVICE

 29.999,99 برأسمال  محدودة، 

رقم  بأكادير،  مقرها  الكائن  درهم، 

شارع  األر�سي،  الطابق  مكرر،   61

الحنصالي، الخيام 2، ما يلي :

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى 

البنوا  التالي :

أكادير، مكتب رقم ع، بلوك 196، 

رقم 112، حي الشرف.

من   5 الفصل  تغيير  تم  وبالتالي، 

القانو  األسا�سي للشركة.
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 Jennifer, السيد  وتعبا إلستقالة 

من   Renée, Simone CELESTE

تسيير  سيتم  ثانية،  مهامها كمسيرة 

للسيد  الوحيد  باإلمضاء  الشركة 

مسيرا  باعتعاره  الصديق  بلخضير 

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.

تبديل  تم  عرفي،  بمقت�سى عقد 

القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية بأكادير، 

تحت عدد   ،2922 فبراير   14 بتاريخ 

.198541
للخــــالصــة والــعــيـــــا 

445 P

   STE S INVEST
السـجــل الـتـجــاري رقـــم :  5)ع6ع 

أكـــاديـــــر

بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

الجمبية  قررت   ،2921 دجنبر  ع1 

البامة املنبقدة بمثابة الجمع البام 

 BS  « املسماة  للشركة  اإلشتثنائي 

مسؤولية  ذات  شركة   ،«  INVEST

 199.999,99 برأسمال  محدودة، 

بأكادير،  مقرها  الكائن  درهم، 

 « إقامة   ،2 الطابق   ،15 مكتب رقم 

شارع الجيش  املنزه،   ،»  L’Arganier

امللكي، ما يلي :

اإلجتماعي  املقر  تحويل   

للشركة إلى البنوا  التالي :

أكادير، مكتب رقم 2، بلوك 196، 

رقم 112، حي الشرف.

من   5 الفصل  تغيير  تم  وبالتالي، 

القانو  األسا�سي للشركة.

تم تبديل  وبمقت�سى عقد عرفي، 

القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية بأكادير، 

تحت عدد   ،2922 فبراير   14 بتاريخ 

.198549
للخــــالصــة والــعــيـــــا 

446 P

  BRICE BOUCHAMA 
السـجــل الـتـجــاري رقـــم :  59981 

أكادير

 94 بتاريخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 

2922، تم تأسيس شركة ذات  يناير 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

.BRICE BOUCHAMA : التسمية

الهدف اإلجتماعي : تهدف الشركة 

إلى تحقيق األهداف التالية :

للحالقة   صالو   استغالل 

وقاعات التدليك والتجميل ؛

التجميل  منتوجات  وبيع  شراء   

ومشتقاته ؛

واملنتجات  املواد  جميع  استيراد  

بالهدف  املتبلقة  الضرورية 

اإلجتماعي للشركة ؛
خلق، شراء أو كراء جميع األصول 

نفس  ذات  املؤسسات  أو  التجارية 

الغرض ؛

املشاركة بطريقة معاشرة او غير 
معاشرة في شركات او مقاوالت أخرى 

ذات نفس الهدف اإلجتماعي.  

القيام بجميع البمليات  وعموما، 

التجارية، املالية، الصناعية، املنقولة 

والبقارية املتبلقة بالهدف اإلجتماعي 

بصفة معاشرة أو بصفة غير معاشرة 

أو التابع لها والتي يمكن أ  تساهم في 

نشاط الشركة وفي تنميتها.

عمارة  أكادير،   : االجتماعي  املقر 
رقم 2، الطابق األول، رقم 2، حدائق 

أكادير، بنسركاو.

من  ابتداء  سنة   ((  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري ما عدا 

الحل املسعق او التمديد.

يتكو  من   : الراسمال االجتماعي 

199.999 درهم.

السيدة  تبيي   تم   : التسيير 

تأسيسة  مسيرة  حليمة،  بوشامة 

للشركة، ملدة غير محدودة.

الشركة  تسيير  سيتم  وبالتالي، 

بوشامة  للسيدة  الوحيد  باإلمضاء 

حليمة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضعط باملحكمة التجارية بأكادير، 

عدد  تحت   ،2922 يناير   14 بتاريخ 

.198111
للخــــالصة والعيـــــا 
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  ALPHA LIMITED

 S A R L  AU

 Siège Social  :ROUTE IBN  

ZIYAD VN  SEFROU

رأسمالها : 199999.99 درهم

الـمـقـر االجتماعي  شارع بن زياد 

املدينة الجديدة صفرو 

تــأســـيــــــس
بمــقــتــضــى عــقـد عــرفــي خــاص تـم 

تــسـجيله بتاريخ ع2 فبراير 2922،   تم 

 .SARL AU  تأسيس شركة

 AU  SOCIETE ALPHA: الــتـسـمـية

.LIMITED  SARL

غـــــــــــرض الـشــــركــــة :  يـتـحـدد موضوع 

 CONSULTATION DES:  الـشركة في

  .ETUDES DE MARCHE

زياد  بن  شارع  االجتماعي   املقر 

املدينة الجديدة   صفرو

الشركة  مـدة   : الــشـــــركـة    مدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداءا  سنة   ((

النهائي.

فـــي  مـحـدد   : الشركــة   رأسمال 

199.999 درهــم.

يـــقـــــوم بـــتــــسيـير   : الــمــتــصـــرف       

الــشـركة السيد البدلوني املهدي 

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

يناير  فاتح  من  للشركة  االجتماعية 

وتنتهي في 1ع دجنبر.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

باملحكمة  الضعط  بكتابة  امللف 

بتاريخ صفرو  بمدينة   التجارية 

  ع2 فبراير 2922.

الـمــســيـــر   
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STE SOGEFICOM

STE IGTR
SARL AU

البامة  الجمبية  قرار  بمقت�سى 

 1( يوم  املنبقدة  البادية  الغير 

 AU STE لــشـــركــــــــة    ،2922 يناير 

االجتماعي  ومقرها   ،  IGTR –SARL
باتريس ليميمعا عمارة  شارع   8 رقم 

الطابق األول املدينة   14 األفق رقم 

الجديدة فا9.

الزيادة في رأ9 املال ب 499.999 

درهم ليصعح 999.999.ع درهم.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

رقم   تحت  بفا9  التجارية  املحكمة 

8/2922)8 بتاريخ 21 فبراير 2922.
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STE ROUKAYA SUD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد

تاسيس شركة
بـتاريخ البرفـي  للبقـد   تـعبا 

  11 فبراير 2922، تـــم وضــع قـوانـيــن 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

التسميـــة :  

.STE ROUKAYA SUD SARL AU 

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع : 

تصدير  استيراد  بيع  شراء 

تسويق وتوزيع جميع أنواع األدوات 

والفوالذ  املبدنية،  واملنتجات 

الخاص.

وبيع وتسويق وتوزع جميع  شراء 

والفوالذ  األملنيوم  منتجات  أنواع 

املقاوم للصدأ.

الفوالذ  ونجارة  األملنيوم  نجارة 

املقام للصدأ، املبدات الهيدروليكية 

والكهربائية وامليكانيكية الخ...
املقر الرئي�سي : رقم 52ع، بلوك ف 

 92 91 البيو  الشقة  تجزئة الوكالة 

الطابق الثاني.
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الرأسمال : حدد في معلغ 199.999 
حصة من   1999 إلى  درهم مقسمة 
بالكامل  وتملكها  درهم   199 فئة 

السيدة خديجة امنوز.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو  
رقم  تحت   2922 فبراير   14 بتاريخ 
)8ع، وتم تسجيلها بالسجل التجاري 

تحت الرقم التحليلي عدد ))492.
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 STE IKHWAN MATERIELS
INDUSTRIELS

شركــــة ذات املسؤولية املحدودة 
تأسيــس شركــــة

فاتح  تـعبا للبقـد البرفـي بـتاريخ  
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،2922 فبراير 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة : 
 STE IKHWAN  : التسميـــة 

.MATERIELS INDUSTRIELS
ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املسؤولية املحدودة.
املوضـــوع  : ميكانيك عامة متبددة 

االستخدامات؛
جميع أعمال التصنيع امليكانيكي: 

الخراطة والطحن والخراطيم….؛ 
أو  بالجملة  وبيع  شراء  استيراد  
غيار  قطع  أنواع  لجميع  التقسيـط 
السيارات والشاحنات وجميع أنواع 

اآلالت واآلالت؛
بحالة  السيارات  وبيع  شراء 

جديدة أو مستبملة؛ 
قطع الغيار ، الصيانة امليكانيكية 
وخدمات  الكهرباء   ، التكييف   ،
تسويق وتوريد  تشخيص السيارات؛ 
قطع غيار وأدوات ميكانيك السيارات 

والكهرباء؛
أي عنصر مستبمل  وبيع  شراء   

وخردة مبدنية، إلخ…
الحـزام  شـارع   : املقـر الرئـيسـي 
 91 الـوحـدة   76 الحـي الصنـاعـي رقـم 

البيـو 
معلغ  في  حدد   : الرأسمال  
إلى  مقسمة  درهم   100.000،00
درهـم   199 فئة  من  حصة   1999

مـوزعـة كـالتـالـي:

: 599 حصـة. ايـوب اضحـا  
: 599 حصـة . ايـوب بـوزيـدي 

ايـوب  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 
اضحـا  وايـوب بـوزيـدي.

بكتابة  تم   :  اإليداع القانوني 
الضعط باملحكمة االبتـدائـية بالبيو  
تحــت   2922 فعـرايـر   95 بتاريخ  
تسجيلها  وتم  24/2922ع  رقم  رقـم 
الرقم  تحت  التجاري  بالسجل 

التحليلي عدد 7)491.
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STE SAHARALINOX
SARL AU

 SIEGE SOCIALE : LOT
 ELWAKALA 1 BLOC F N°352

 LAAYOUNE
RC N° : 40079

الجريدة  في  وقع  خطأ  استدراك 
مار9   2 بتاريخ   5795 الرسمية رقم 

.2922
بدال من ....................... 

الراسمال : حدد في معلغ 199.999 
حصة من   1999 الى  درهم مقسمة 
بالكامل  ويملكها  درهم   199 فئة 

السيد ععد الرحما  قدوري.
يقرأ : ........................

معلغ  في  حدد   : الراسمال 
الى  مقسمة  درهم   1.999.999
درهم   199 فئة  حصة من   19.999
ويملكها بالكامل السيد ععد الرحما  

قدوري.
العاقي بدو  تغيير
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL : 1, RUE Fath Bnou
 Khaffane, 2éme étage – Appt 3- Belvédère

CASA
Tel: 9522246888/96117ع1عع(

LUMINOS
تأسيس شركة ش.م.م 

تم   19/92/2922 بتاريخ 
ذات  شركة  قانو   وتسجيل  إنشاء 
املسؤولية املحدودة وخصائصها هي 

كالتالي :

 LUMINOS : التسمية االجتماعية
ش.م.م.

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 
إلى :

في  والدولية  الوطنية  التجارة 
واألثاث  واإلنارة  الكهربائية  املبدات 

الديكوري.
البامة  اإلنارة  حلول  تصميم 

الداخلية والخارجية.
البمليات  جميع  عامة  وبصفة 
واألثاثية  والصناعية  التجارية 
والبقارية واملالية املرتعطة معاشرة أو 
غير معاشرة باألهداف املبلنة أو التي 

من شأنها أ  تيسر إنماءها. 
 BD SEBTA  : االجتماعي  املقر 
 RESIDENCE NABIL IMMEUBLE

.N° E RDC - MOHAMMEDIA
التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
والسيدة   AFIF SARA طرف السيدة 
مسيرا   بصفتهما   ARABI SALMA
وسيقوم  محددة  غير  وملدة  للشركة 
أعمال  بمختلف  األخيرين  هدين 
بدو   تنظيم  و  إدارة  من  الشركة 
على  االعتماد  سيتم  كما  قيود  أي 
اإلدارية  الوثائق  جميع  في  توقيبهما 

والعنكية. 
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسمة  درهم   199.999 معلغ 
1999 حصة اجتماعية من فئة 199 
درهم للواحدة تخصص على الشكل 

التالي :
السيدة AFIF SARA 599 حصة.

  599  ARABI SALMA السيدة 
حصة.

محررة  حصة   1999  : املجموع 
بالكامل. 

  AFIF SARA دفع الشريك السيدة
ما مجموعه نقدا 59.999 درهم. 

 ARABI السيدة  الشريك  دفع 
 59.999 ما مجموعه نقدا   SALMA

درهم.
املجموع : 199.999 درهم محررة 

بالكامل.
السنة االجتماعي : تبتدئ في فاتح 
كل  من  ديسمبر  1ع  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

)) سنة تبتدئ  : محددة في  املدة 
للشركة   النهائي  تأسيس  يوم  من 
االوا   قعل  الحل  حالة  باستثناء 
عليه  املنصوص  التأجيل  حالة  أو 

قانونيا.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
تحت   MOHAMMEDIA االبتدائية 
لسجل التجاري بتاريخ   .2((85 رقم 

92/2922/ع2.
لإلشارة والتنبيه 

املسيرين
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ADMINEX ACADEMY
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤوليات 
محدودة

بموجب عقد حرر بتاريخ )1 يناير 
إحداث  تم  العيضاء،  بالدار   2922
محدودة  لشركة  تأسي�سي  قانو  

املسؤوليات ذات املميزات اآلتية :
 ADMINEX  : االجتماعي  االسم 

ACADEMY S.A.R.L
ذات  شركة   : االجتماعي  الشكل 

املسؤوليات املحدودة.
الهدف االجتماعي : تدريب املهنيي  
واألفراد على القيادة والتسيير، التميز 
البمليات،  تحسي   األعمال،  في 
االتصاالت  اإلدارة،  التغيير،  إدارة 
القطاعات  جميع  والتسويق، 

مجتمبة.
املشورة والتدريب في مجال إدارة 

األعمال.
بجميع  املنهي  والتدريب  التبليم 
اإلعالم  وسائل  جميع  وعلى  أشكاله 

املوجهة لجميع الجماهير.
التدريب  عمليات  جميع 
والتدريب  والتدقيق  واالستشارات 
للشركات املخصصة   والتوظيف 
 أو اإلدارات أو األشخاص االعتعاريي  
األفراد أو  الخاصي   أو   البامي  

 أو الكيانات القانونية.
واملؤتمرات  املبارض  تنظيم 
الفنية واألعمال  املجالت   وإصدار 

 أو الفنية.
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التدريب  وإدارة  املشورة  تقديم 
أدوات  وتنفيذ  ببد  عن  واملبلومات 

التبلم اإللكتروني.
ممارسة وإدارة وتطوير أي نشاط 
بجميع  التدريب  بمجال  عالقة  له 
الفردي  التوجيه  وخاصة  أشكاله 
الرؤية  بناء  أجل  من  الجماعي  أو 
في  واملساعدة  للشركة  اإلستراتيجية 

اتخاذ القرار.
للشركات  املخصصة  الخدمات 
والهيئات  واملجتمبات  واإلدارات 
ولجميع  األخرى  الخاصة  أو  البامة 
الخاصي ،  أو  البامي   األشخاص 

الطعيبيي  أو االعتعاريي .
مالية  أو  تجارية  مباملة   أي 
أو عقارية تتبلق بشكل معاشر أو غير 
معاشر بغرض الشركة أو أي غرض 

ذي صلة.
املشاركة املعاشرة أو غير املعاشرة 
مالية مبامالت  أي  في   للشركة 
 أو عقارية أو أوراق مالية أو تبهدات 
تجارية أو صناعية قد تكو  مرتعطة 
 بغرض الشركة أو أي غرض مشابه

 أو ذي صلة ؛
املبامالت  جميع  عام،  وبشكل 
واألوراق  والصناعية  التجارية 
املالية والبقارات واملبامالت املالية، 
املرتعطة بشكل معاشر أو غير معاشر 
من  أو  أعاله،  املذكورة  باألشياء 
املحتمل أ  تبزز تحقيقها وتطويرها، 
 عن أي مشاركة معاشرة أو غير 

ً
فضال

معاشرة، بأي شكل من األشكال سواء 
لتحقيق  تسعى  التي  الشركات  في 

أهداف مماثلة أو ذات صلة. 
املقر االجتماعي : 144 شارع محمد 
سميحة إقامة جوهرة محمد سميحة 

الطابق 6 الشقة 5ع الدار العيضاء.
املدة : )) سنة.

 STE ADMINEX املساهمة 
HOLDING SA 51.999 درهم.

الصعاني يوسف : 9.999ع درهم.
بونوار محمد بدر : 999.)1 درهم.

املجموع : 199.999 درهم.
199.999 درهم مجزأ  رأ9 املال : 

على 199 حصة اجتماعية. 

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
وإمضائه  يوسف  الصعاني  السيد 

يلزم الشركة في كل تبهداتها. 
الشركة  تأسيس  مراحل  تمت 
بالدار  لالستثمار  الجهوي  باملركز 

العيضاء، رقم اإليداع 8ع6ع81.
وسجلت بالسجل التجاري  تحت 
رقم  مهنة  والضريعة  287عع5  رقم 
رقم  جعائية  والتبريفة  96ع99ع2ع 
51747451 وشهادة التبريف املوحد 
والضما   991156999966ع99 

االجتماعي 9ع66ع49.
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl
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AGM TRADING
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد 
.AGM TRADING اسم الشركة

موضوع الشركة : استيراد وتصدير 
بضائع منزلية.

 199.999  : الشركة  مال  رأ9 
درهم.

الزرقطوني  شارع   : الشركة  مقر 
الدار   6 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

العيضاء.
التدبير- السيدة غزال  الكاوي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
التجارية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 
 2922 فبراير   14 بتاريخ  بالعيضاء 

تحت رقم ع258ع5. 
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STE STANDAF TRAVAUX 
 S.A.R.L

تم بتاريخ فاتح فبراير 2922 وضع 
قانو  منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية :
 STE STANDAF  : التسمية 

TRAVAUX S.A.R.L
الهدف :

مقاول في األشغال البامة و العناء.
تاجر.

تهيئة املساحات الخضراء.

النواجي  دوار   : االجتماعي  املقر 
البطاوية، قلبة السراغنة.

املدة : )) سنة.
 199.999  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم مقسم على 1999 سهم من فئة 

199 درهم موزع كاآلتي :
 599 لكحل  البزيز  ععد  السيد 

حصة.
 599 البلواني  الغني  ععد  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

1ع ديسمبر.
السيد طرف  من  تسير   :  اإلدارة 

ععد الغني البلواني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  لقلبة  االبتدائية 

17/92/2922 تحت رقم 2922/65.
رقم السجل ع594.
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STAR ALBARAKA
  SARL AU

رأسمالها : 199.999 درهم
مقرها االجتماعي : 77 زنقة محمد 

سميحة الطابق 19 رقم 57
الدار العيضاء

السجل التجاري : 55ععع5
تأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   21/92/2922
الشريك  دات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ذات املواصفات التالية :
STAR ALBARAKA – : التسمية 

SARL AU
املواد  وتصدير  استيراد   : الهدف 

االولية.
املدة : )) سنة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 1ع ديسمبر من كل سنة.

مقرها االجتماعي : 77 زنقة محمد 
الدار   57 رقم   19 الطابق  سميحة 

العيضاء.
رأسمال  تحديد  تم   : املال  رأ9 
درهم مقسمة   199.999 الشركة في 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1999 ل 
199 درهم للحصة، مكتتعة ومحررة 

بالكامل. 

السيد  تبيي   تم   : التسيير 

املصطفى ؤكيل كمسير وحيد ملدة غير 

محددة مع أوسع الصالحيات. 

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجازية 

تحت   21-92-2922 بتاريخ  بالعيصاء 

رقم 758ع81.

السجل التجاري : 55ععع5.
لإلشارة والعيا 
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TRAVELASRI

مــؤرخ   عـــرفـــي  عــقــد  بــمــقـــتـــضــى 

بــــتـــاريــــخ 19 يـنـايـر 2922 تـــــم تأســـيــــس 

الـــمـــســـؤولـــيــــة    مــــحـــدودة  شـــركــــة 

تــــتـــجـــلـى خـــصـــائـــصـــهـــا فـــي مــــا يـــلــي :

الــتــســمــيـــة : تــــرافالــبــســري

الــغـــايــــة : اعــــمـــــال الــعــنــاء.

شــــارع اللـة  )ع   : الــمــقــر الــرئــيــســي 

الـــدار  شــقـــة د   5 الــطــابــق  الــيــاقــوت 

الـــــعـــــيــضـــاء.

مـــن   ســـنـــةابــــتـــداءا   ((  : الـــمـــدة 

يــــوم تــــأســـيـــس الـــشـــركـــة.

يـــتـــكـــو    : الــتــــجــــاري  الـــرأســمـــال 

  199.999 الـــرأســـمـــال الـــتـــجــــاري مـــن 

1999 حــــصــــة   درهـــــم مـــقـــســـمـــة عـــلـــى 

للــواحـــدة   درهـــــم   199 فــــئــــة  مــــن 

مـــحــررة ومـــجـــزأة كــــلــــهـــا.

الـــســــيـــد  يـــبـــتـــعـــر   : الـــتــــســـيــيـــر 

الــبــســري   والــســيــد  امـــيــن  الـــبــســـري 

لـــمـــدة   للـــشـــركـــة  مـــســـيـــريـــن  يــوســف 

غــــيـــر مـــحـــدودة.

ســـنـــة   كـــــل  أخــــر  فـــي   : الـــربـــــح 

جـــدولــــة   حــــســــب  األربــــاح  تـــقـــســــم 

الـــحـــصـــص الـــمـــكـــونــــة للـــرأســـمــــال.

الـــقــــانـــــونـــي  االيــــداع  تـــــم 

بـــــالـــدار  الـــتـــجــــاريــــة  بـــاالـــمــحـــكـــمـــة 

)71ع81    رقـــــم  تــــحـــت  الـــعـــيــــضــــاء 

بـــتـــاريـــخ 22 فـــعــرايــر 2922.

458 P
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صهراني بويندينغ
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك واحد.

املسؤولية  ذات   : الشركة  شكل 

املحدودة بشريك واحد.

»صهراني   : الشركة  تسمية 

بويندينغ«.

غرض الشركة : منبش عقاري.

املقر االجتماعي : 9ع إقامة الوفاق 
عي    4 رقم   4 الطابق السفلي ج ه 

السعع.

املدة : )) سنة.

درهم   199.999  : الرأسمال 

مقسمة كالتالي :

 1999 صهراني  هشام  السيد 

حصة ب 199 درهم للحصة.

من  مسير  الشركة   : التسيير 

طرف السيد هشام صهراني ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ العيضاء  بالدار   التجارية 

21 فبراير 2922 تحت رقم 8ع5ع81 

سجل تجاري رقم 161عع5.
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STE DAR IMMO FRERES
 SARL

تأسيس شركة
في   مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إيداع  تم   ،15/92/2922

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة في أمانة السجل للمحكمة 

وذات  العيضاء  بالدار  التجارية 

املميزات التالية :

 STE DAR IMMO  : التسمية 

FRERES SARL

الهدف : مطور العناء البقاري.

أعمال مختلفة.

والصناعية  )املعاني  الكهرباء 

واإلنارة البامة والضخ).

والصناعية  )الزراعية  األدوات 

والورش).

تجارة.

شارع مر9   26  : املقر االجتماعي 

الدار   1 الطابق  ع  رقم  سلطا  

العيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   199.999 االجتماعي محدد في 

مقسم إلى 1999 حصة اجتماعية من 

مكتتعة  للواحدة،  درهم   1999 فئة 

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة :

السيد رشيد بودة 125 حصة. 

السيد محمد بودة 125 حصة 

السيد احمد بودة 125 حصة. 

 125 لحمر  بن  نورالدين  السيد 

حصة.

السيد وديع بودة 259 حصة. 

السيد يحيى شهيد 259 حصة.

املجموع : 1999 حصة.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

1ع ديسمبر.

مدير،  الشركة  يدير   : التسيير 

شخص طعيعي، شريك.

شغل  تبيي   على  الشركاء  اتفق 

غير  ولفترة  الوحيد  املدير  وظيفة 

محدودة :

على  حائز  بودة  أحمد  السيد 

 I87181ع رقم  الوطنية  العطاقة 

في  ولد  املغربية،  الجنسية  من 

مقيم في حي دركوم،   ،91/91/1(7(

بلوك N 16 1 بني مالل.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار العيضاء، بتاريخ 15/92/2922 

تحت رقم7)2عع5.

.(ICE : 9991872899994ع((

لخص قصد النشر
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 PM - INTERNATIONAL

MOROCCO

S.A.R.L A.U 

 ب م أنترناسيونال موروكو

تأسيس
بتاريخ في  عر  عقد   بمقت�سى 

 2916-)9-92 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها  

املميز ات التالية :

ب م أنترناسيونال   : التسمية    -  

موروكو   

ذات  شركة  القانوني  الشكل   -

مِسؤولية محدودة بشريك وحيد  

 - غر ض الشر كة  :

واللياقة  الصحة  منتجات  توزيع 

وكذلك  الجودة  عالية  والجمال 

املكمالت.

البدائية  والبناية بالبشرة.

-التجارة.

)) سنة ابتداءا   :   -مدة الشركة 

من تار يخ تسجيلها بالسجل التجا ري

 - املقر االجتماعي : 19 زنقة الحرية 

الطابق ع شقة 6  العيضاء  

- الراسمال االجتما عي :

الى  االجتماعي  الراسمال  يرتفع 

11.999 د ر هم مقسم إلى 119 حصة 

199د رهم للواحدة مكتتعة ومحررة 

بالكل و مبطا ة للشريك الوحيد »ب 

شركة خاضبة  أنترناسيونال أج«  م 

لقانو  دولة ليكسمعورغ 119 حصة.

كمسيروحيد   يبي    : التسيير   

للشر كة ملدة غير  محدودة :

 -السيد فرانك ليبرت جواز السفر 

C2YW34XP7   رقم

للشركة   القانوني  االيداع  تم 

للعيضاء  لالستثمار  الجهوي  باملركز 

في  وسجلت   26/9(/2916 يوم 

تحت رقم  السجل التجاري للعيضاء 

15))5ع.
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EQUAL IMMOBILIER شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها  199.999  درهم

املقر االجتماعي : 172 تجزئة سبادة 

إقامة M29-7  مراكش *

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مبرم  عرفي  عقد  على  بناءا 

تم   ،11/92/2922 بتاريخ  بمراكش 

وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ، مميزاتها كالتالي :

 Equal immobilier   : التسمية   

ش.م.م.

تجزئة   172   : االجتماعي  املقر 

سبادة إقامة M29-7 مراكش.

: حددت مدة الشركة في))  املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتدءا  عاما 

يتم                              لم  ما  التجاري  بالسجل 

تمد يد ها أو حلها قعل األوا .

الترويج البقاري، حيازة   : الهدف 

على  تحتوي  أرض  أو  فارغة  أرض 

على  والقيام  للهدم  مبدة  منشآت 

هذه األرا�سي ببمليات قطع أو تقسيم 

املستخدمة  اإلنشاءات  جميع  أو 

أو  التجاري  أو لالستخدام  لإلسكا  
استغالل أصول  ؛   املنهي أو اإلداري 

الشركة التي يشكلها العيع أو التعادل 

الشخ�سي  االستخدام  أو  اإليجار  أو 

للقطع واملعاني .....

 الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

إلى  درهم مقسم   199.999 معلغ  في 

درهم   199 فئة  من  حصة   1999

كما  الشركاء  على  قسمت  للحصة، 

يلي :

- السيدة الكياللي سناء، الحاملة 

رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

E 421722 : 299 حصة.

يوسف،  بوشريحة  السيد   -

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
رقم 7ع9عEE 26: 299 حصة.

السيدة املهدي فاطمة الزهراء،   -

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 
رقم E 479498: 299 حصة.
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مالك،  مرية  فيفاني  السيدة   -

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 
رقم عAD (762: 299 حصة.

زهور،  امندة  ابونبوم  السيدة   -

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 
رقم 9عEE 2585: 299 حصة.

طرف  من  تبيي   تم    : التسيير 

سناء،  الكياللي  السيدة  الشركاء 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 
و السيد بوشريحة   E  421722 رقم 

التبريف  لعطاقة  الحامل  يوسف، 

الوطنية رقم 7ع9عEE 26 كمتصرفا  

للشركة ملدة غير محدودة. 

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى غاية1ع دجنبر من كل سنة .

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع   

القانوني باملحكمة التجارية بمراكش 

عدد   تحت  92/2922/ع2  بتاريخ 

التحليلي  الرقم  وتحت  298عع1 

945ع12.
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STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM : 9662 55 12 49 CASA

VARA IMMOBILIER
ش.م .م)ش.و)

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بالعيضاء،  2922-92-ع9 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

تتسم  املسؤولية ذات شريك وحيد 

بالخصائص التالية :

 VARA IMMOBILIER  : التسمية 

ش.م .م )ش.و).

الهدف االجتماعي : 

العناء والتجهيز.
19 زنقة الحرية   : املقر االجتماعي 

الطابق ع الشقة 95 الدار العيضاء.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1999 موزعة على  درهم،   199.999

199 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي :

 1999  = بنميرة  خليل  السيد 

حصة. 

املدة : )) سنة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 1ع ديسمبر.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد خليل بنميرة.

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املسير السيد خليل بنميرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

88ع814  رقم  تحت   24/92/2922

بتاريخ  التجاري  بالسجل  وسجلت 

24/9222921 تحت 4961ع5.
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 STE BEST OF KINE 
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إيداع  تم   ،28/12/2921

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية :

STE BEST OF KINE : التسمية

الطعيعي  البالج   : الهدف 

والتنحيف.

148 زنقة الزبير   : املقر االجتماعي 

بن البوام طابق االول صخور سوداء 

الدار العيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   ((  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد في 199.999 درهم. 

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

1ع ديسمبر.

التسيير : تم تبيي  السيد السيدة 

سلوى فداوي مسيرة للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،28/12/2921 بتاريخ  العيضاء، 

تحت رقم 7ع5271.
ملخص قصد النشر
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انيتيد ديستغيسيو
ش.د.و.و 

شركة  قرار  محضر  بمقت�سى 

ش.د.و.و  ديستغيسيو«  »انيتيد 

املنبقد ب تاريخ 2921/)21/9 بمقر 

األسا�سي  القانو   وضع  تم  الشركة 

لشركة  الوحيد  املساهم  قرر  حيت 

ما يلي :

ديستغيسيو  »انيتيد   : اإلسم 

ش.د.و.و«.

الغرض : التجارة.

املقر : 61 شارع اللة ياقوت ملتقى 
 62 رقم   2 طابق  املباني  مصطفى 

الدار العيضاء.

املدة : )) سنة.
رأسمال : مائة ألف درهم مقسمة 

واحدة  كل  نصيب  ألف حصة  على 

مائة  درهم.

كمال حميدوش : ألف حصة.                                                                            

أسندت مهمة التسيير   : التسيير 

إلى السيد كمال حميدوش ملدة  غير 

محددة مع اعتماد توقيع  الوحيد إلى 

السيد كمال حميدوش.

وضبه  تم   : القانوني  اإليداع 

بالعيضاء بتاريخ2921/)21/9.
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SOCIETE ROCHAMID
SARL AU

السجل التجاري 1855ع5

تأسيس
بإمضاء  عرفي  عقد  بموجب 

بالدار   2922 يناير   17 خاص بتاريخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  العيضاء 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

وفقا للخاصيات اآلتية :

 SOCIETE  : التسمية 

ROCHAMID SARL AU

تم  درهم،   199.999  : الرأسمال 

تقسيمه إلى 1999 حصة.

الشركاء :

 1999 اطروشت  حميد  السيد 

حصة 199 درهم لكل حصة.

بزاوية  الكائن  االجتماعي  املقر 
وزنقة  هللا  ععد  موالي  األمير  زنقة 

النخلة الطابق الرابع الشقة 7 الدار 

العيضاء.

التسيير : تم إسناده للسيد حميد 

اطروشت.

أعمال   : أعمال متنوعة   : الهدف 

واألجهزة  والسعاكة  والكهرباء  العناء 

والوقائية  الصناعية  واملبدات 

والتقسيط جميع  بالجملة  والتجارة 

انواع مواد العناء والكهرباء والسعاكة 

الصناعية  واملبدات  واألجهزة 

والوقائية.

املدة : )) سنة.

باملركز  تم  القانوني  اإليداع 

العيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

فبراير   ( بتاريخ  التجاري  بالسجل 

2922 تحت رقم 9)8129.

467 P

RAPIDE  IMMO
SARL

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  ثم     1(/91/2922

ذات املسؤولية املحدودة:

  RAPIDE  : االجتماعي  اإلسم 

. IMMO     SARL

الهدف  : مقاول العناء.

املقر :    148 شارع باحماد الطابق 

5 الرقم 18   بلفدير     الدار العيضاء.

املدة : )) سنة.

درهم   199.999  : الرأسمال 

1.999 حصة كل حصة  مقسمة إلى 

ب 199 درهم.

البزيز   ععد  القرص    : الشركاء 

)49ع حصة) والقرص جمال   )9عع 

حصة) والقرص ععد الصمد    )9عع 

حصة).

 - ععد البزيز  القرص    : التسيير 

القرص جمال - القرص ععد الصمد.  

اإلمضاء :   القرص  ععد البزيز  - 

القرص جمال - القرص ععد الصمد.

من تبتدئ   : االجتماعية   السنة 

 91 يناير و تنتهي 1ع دجنبر.
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اجل  من   5% تخصص   : االرباح 
االحتياط القانوني.

املركز  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
العيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 
تحت سجل تجاري رقم )154ع5  في   

  .9(/92/2922
468 P

ZAHRATE BERRECHID
 SARL

الجمبية  محضر  على  بناء 
 98 فى  املنبقدة  االستثنائية  البامة 
 ZAHRATE لشركة   2922 فبراير 
املسؤلية  ذات  شركة   BERRECHID

املحدودة قد قرر ما يلي : 
تفويت 679 حصة السيد الحلوي 
محمد  شارق  والسيد  بوشبيب 

لفائدة السيد الحميني ععد الرحيم.
استقالة السيد الحلوي بوشبيب 

والسيد شارق محمد من التسيير.
تبيي  السيد الحميني ععد الرحيم 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
القانونى لدى كتابة  تم اال يداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 
تحت   22/92/2922 يوم  بالعيضاء 
بالسجل  واملقيدة  711ع81  رقم 

التجاري تحت رقم )عع525.
469 P

CAFE TRIO
كافي تغييو

شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها 199.999 درهم

حي فرح سالم الولفة إقامة املنار 
الطابق السفلي عمارة رقم 1 مݣازة 

رقم 1 الدار العيضاء
تفويت حصص اجتماعية

بتاريخ   عرفي  عقد  وبمقت�سى 
12/91/2922 فوت السيد الحركات 
 199 فئة  من  حصة   599 املهدي 
الحركات  للسيد  يمتلكها  التي  درهم 

ععد الرحيم الذي قعلها.
وقد صادق الشركاء على :

طرف  من  الحصص  تفويت 
السيد الحركات املهدي لفائدة السيد 

الحركات ععد الرحيم.

تبديل الفصل 6 و 7 من القانو  

األسا�سي للشركة.

تحويل الشركة إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد :

الحركات  السيد  أ   بما 

الوحيد  املالك  أصعح  ععد الرحيم 

تحويل  تم  فقد  الشركة  لحصص 

محدودة  شركة  إلى  الشركة 
بدو   وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

وقد  خلق شخصية مبنوية جديدة. 
القانو   الوحيد على  الشريك  وافق 

األسا�سي الجديد للشركة.

تحديت القانو  األسا�سي للشركة

.LA MISE A JOUR DES STATUTS

للمحضر،  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 

بالعيضاء بتاريخ 18/92/2922 تحت 

الرقم 456ع81.
من أجل التخليص واإلشهار 

470 P

Z&G HOME
SARL

برأسمال 199.999 درهم

املكتب املسجل : 27 زنقة لحسن 

عرجو ، تقاطع زنقة فيزال

إقامة نادية ع، الدار العيضاء

R.C : 510553

ICE : 002860188000019

تبديل
بتاريخ  خاص  عقد  بموجب 
تقرر العيضاء  بالدار   14/1/2922 

ما يلي :

سهم عائدة للسيدة  99ع  تحويل 

السيد  لصالح  غيتة،  بلحورانية 

احسايني سيدي محمد.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

15/92/2921 تحت رقم 66)812.

471 P

MADAME SENSUELLE
S.A.R.L AU 

مدام سونسييل   ش.ذ.م.م.ش.و  
شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدود 

شريك وحيد
  الرأسمال اإلجتماعي : مائة ألف 

درهم )199.999)  
املقر اإلجتماعي  : متجر رقم ) إقامة 

هعة طريق دير العلح حي مبروكة 
أكيود املسمى مبروكة ) مراكش

I -  بمقت�سى قرار الشريك الواحد 
مدام  لشركة   97-92-2922 بتاريخ 
على     املصادقة  تمت  سونسييل 

التبديالت التالية :
مدام  شــركــة   نشاط   تغيير 
 MADAME SENSUELLE سونسييل

SARL AU الذي أصعح  اآل  فقط :
والحلويات  للخبز  العيع  نقطة   -
واملشروبات  والزيوت  والبسل 

بالتقسيط.
والبسل  الخبز  وبيع  مبرض   -

والزيوت واملشروبات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضعط للمحكمة التجارية بمراكش 
تحت  وذلك  بتاريخ21/92/2922. 

رقم 2191.  
472 P

TRANS TOUT TIME
sarl

الغير  الــبـــام  الـــجـــمــــع  اثــــر  عـــلـى 
البادي للـــشــــركــــاء الــــمــــنـــبـــقـــد بـــتــــاريــــخ  

14 ديسمبر 2921 تــــقـــرر مـــــا يــلــي :
الــشـــركـــة    رأســــمــــال  فـــي  الـــزيـــادة 
  2.999.999 الى   1.999.999 مـــن 
19.999 حـــصـــة  درهـــم وذلــك بـــخـــلـــق 
درهـــم     199 فـــئـــة  مــن  جـــديـــدة 

للــواحـــدة مـــجـــزأة كـــالـــتــــالـي : 
زرغـــــو  مــعـــارك : 8.999 حــصــة.

 2.999 الــرحــيــم  عــعــد  زرغــــو  
حــصــة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تــــحـــت رقـــــم  التجارية بالدار العيضاء 

6)8116 بتاريخ 97 فـــعــرايــر2922.
473 P

 8CONTINENTS

CONNECTION
SARLAU

RC : 471049 / IF : 45935681
رأ9 مال : 99.999ع درهم

املقر االجتماعي : 71 زاوية شارع 
محمد V زنقة أزيالل ع إقامة الزهور

الدار العيضاء

نقل املقر الرئي�سي
بتاريخ خاص  عقد  نهاية   في 

املساهم  قرر   ،2921 ديسمبر   27

الوحيد ما يلي :

البنوا   إلى  الرئي�سي  املقر  نقل 

التالي : 65 شارع أزيالل رقم 2 الطابق 

الثاني الدار العيضاء ؛

النظام  من   4 املادة  تبديل 

األسا�سي ؛

اعتماد األنظمة املحدثة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ العيضاء  بالدار   التجارية 

16 فبراير 2922 برقم 172ع81.

474 P

 STE BITMAR
S.A.R.L.A.U

رأسمال 8699.999 درهم

املقر الرئي�سي: تجزئة خالدية 4  زنقة 

5 الطابق 2 رقم الحي الصناعي 

موالي رشيد - الدار العيضاء

 RC : 131663 Casablanca

IF : 1921430

بموجب شروط عقد خاص بتاريخ 

ع يناير 2922، يقر املساهم الوحيد:

اعتماد التوقيع املشترك للبمليات 

املصرفية من قعل ع أشخاص: 

حامل  محمد،  مالل  السيد 

للعطاقة الوطنية رقم BJ 176958 ؛

حامل  لحسن،  مالل  السيد 

للعطاقة الوطنية رقم )BJ21644 ؛

حامل  محمد،  مالل  السيد 

.N2714للعطاقة الوطنية رقم 8ع

النظام  من   16 املادة  تبديل 

األسا�سي.



4215 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

اعتماد األنظمة املحدثة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

18 فبراير 2922 تحت رقم 574ع81.

475 P

BUSINESS CASABLANCA 2S
شركة املساهمة ذات مجلس إدارة 

برأسمال 2.999.999 درهم

املقر الرئي�سي: 156 تقاطع شارع 

يبقوب املنصور وشارع أبو سفيا  

البتوري - الدار العيضاء

RC: 160773 الدار العيضاء

IF: 1105409  

تبيي  مدير
بتاريخ  خاص  عقد  نهاية   في 

البام  الجمع  عي    ،2922 يناير   18

سوال  أوليفييه  السيد.  البادي 

الجنسية  من   Olivier SOULA

السفر  جواز  وحامل  الفرنسية 

ع2751عCL6 ؛ كمدير  الفرن�سي رقم 

ملدة 6 سنوات.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

21 فبراير 2922 تحت رقم 895ع81.

476 P

 BUSINESS SUPPORT

SERVICES MAROC
شركة املساهمة ذات مجلس إدارة 

برأسمال 1.899.999 درهم

املقر الرئي�سي: تور أطلس فضاء 

زالقة الدار العيضاء – املغرب

RC: 131571 الدار العيضاء

IF: 1101327 

تبيي  مدير
بتاريخ  خاص  عقد  نهاية   في 

البام  الجمع  عي    ،2922 يناير   18

سوال  أوليفييه  السيد.  البادي 

الجنسية  من   Olivier SOULA

السفر  جواز  وحامل  الفرنسية 

كمدير   CL6ع2751ع رقم  الفرن�سي 

ملدة 6 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

21 فبراير 2922 تحت رقم 896ع81.

477 P

 DATA BASE FACTORY

MAROC CALL CENTER SA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 4.999.999 درهم

املكتب املسجل: 27 شارع 

الزرقطوني الدار العيضاء

RC 136.109 - الدار العيضاء
رقم التبريف الضريبي: )6ع1988

تبيي  مدير
بتاريخ  خاص  عقد  نهاية   في 

االجتماع  عي    ،2922 يناير   18

أوليفييه سوال  البام البادي السيد. 

الجنسية  من   Olivier SOULA

السفر  جواز  حامل  الفرنسية، 

كمدير   CL6ع2751ع رقم  الفرن�سي 

ملدة 6 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

21 فبراير 2922 تحت رقم 892ع81.

478 P

 DATA BASE FACTORY

MAROC SA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 99.999ع  درهم

املقر الرئي�سي: شارع املهاداقامة 

كرستال 2 رقم 1 الطابق 2 مرينا 

الدار العيضاء

RC: 341.123 الدار العيضاء

IF: 18727099 

تبيي  مدير
بتاريخ  خاص  عقد  نهاية   في 

االجتماع  عي    ،2922 يناير   18

أوليفييه سوال  البام البادي السيد. 

الجنسية  من   Olivier SOULA

السفر  جواز  حامل  الفرنسية، 

كمدير   CL6ع2751ع رقم  الفرن�سي 

ملدة 6 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

21 فبراير 2922 تحت رقم ع89ع81.

479 P

LUX LIGHTING
 S.A.R.L.A.U

رأسمال 599.))7.4 درهم

املقر االجتماعي: تجزئةخالدية 4  
زنقة 5 الطابق 2 رقم الحي الصناعي 

موالي رشيد - الدار العيضاء

 RC : 275317Casablanca

IF : 14410479

بموجب شروط عقد خاص بتاريخ 

ع يناير 2922، يقر املساهم الوحيد:

اعتماد التوقيع املشترك للبمليات 

املصرفية من قعل ع أشخاص: 

حامل  محمد،  مالل  السيد 

للعطاقة الوطنية رقم BJ 176958 ؛

حامل  لحسي ،  مالل  السيد 

للعطاقة الوطنية رقم BJ2265(5 ؛

حامل  محمد،  مالل  السيد 

.N2714للعطاقة الوطنية رقم 8ع

النظام  من   16 املادة  تبديل 

األسا�سي.

اعتماد األنظمة املحدثة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

18 فبراير 2922 تحت رقم 572ع81.

480 P

 MARCONT STRUCTURES
S.A.R.L.A.U 

رأسمال 18.262.599  درهم

املقر االجتماعي: تجزئةخالدية 4  
زنقة 5  الطابق 2 رقم الحي الصناعي 

موالي رشيد - الدار العيضاء

RC : 297691 Casablanca

IF : 14491486 

بموجب شروط عقد خاص بتاريخ 

ع يناير 2922، يقر املساهم الوحيد:

اعتماد التوقيع املشترك للبمليات 

املصرفية من قعل ع أشخاص: 

حامل  محمد،  مالل  السيد 

للعطاقة الوطنية رقم BJ 176958 ؛

حامل  لحسي ،  مالل  السيد 

للعطاقة الوطنية رقم BJ2265(5 ؛

حامل  محمد،  مالل  السيد 

.N2714للعطاقة الوطنية رقم 8ع

النظام  من   16 املادة  تبديل 

األسا�سي.

اعتماد األنظمة املحدثة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

18 فبراير 2922 تحت رقم )55ع81.

481 P

 SOFAMEL

 S.A.R.L.A.U

رأسمال 21.479.999 درهم

املقر االجتماعي: تجزئةخالدية 4  

زنقة 5 الطابق 2 رقم الحي الصناعي 

موالي رشيد - الدار العيضاء

 RC : 90741 Casablanca 

IF : 1660665

بموجب شروط عقد خاص بتاريخ 

ع يناير 2922، يقر املساهم الوحيد:

اعتماد التوقيع املشترك للبمليات 

أشخاص:  ع  قعل  من   املصرفية 

حامل للعطاقة  السيد مالل محمد، 

الوطنية رقم BJ 176958 ؛

حامل  لحسن،  مالل  السيد 

للعطاقة الوطنية رقم )BJ21644 ؛

حامل  محمد،  مالل  السيد 

.N2714للعطاقة الوطنية رقم 8ع

النظام  من   16 املادة  تبديل 

األسا�سي.

اعتماد األنظمة املحدثة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

18 فبراير 2922 تحت رقم ع57ع81.

482 P
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 SOKAPHARM 

 SARLAU

RC : 143235 / IF : 1102778

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

برأسمال 799.999 درهم

املقر االجتماعي: 6 زنقة املدار9 حي 

برجر cp: 20380 - الدار العيضاء

بتاريخ  خاص  عقد  نهاية   في 

2 سبتمبر 2921، قرر املساهم الوحيد 

ما يلي :

مكتب  توطي   عقد  استعدال 

الشركة املسجل ببقد إيجار ؛

تمديد التفويض اإلداري للمدير ؛

التبديل النسبي للقواني .

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

16 فبراير 2922 برقم 179ع81.

483 P

WINNER CALL SA

شركة املساهمة ذات مجلس إدارة 

برأسمال 1.999.999  درهم

املقر االجتماعي: 47 شارع عالل

 بن ععد هللا، الطابق األول، رقم 1، 

الدار العيضاء

RC: 134.493 الدار العيضاء

IF: 1032896 

تبيي  مدير
بتاريخ  خاص  عقد  نهاية   في 

البام  الجمع  عي    ،2922 يناير   18

سوال  أوليفييه  السيد.  البادي 

الجنسية  من   Olivier SOULA

السفر  جواز  وحامل  الفرنسية 

كمدير  275عCL6ع1  رقم  الفرن�سي 

ملدة 6 سنوات.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

21 فبراير 2922 تحت رقم 894ع81.

484 P

AL OUISSAM IMMO
 sarl

 ex SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE OUSSAMA
الويسام امو ش.م .م –سابقا 
الشركة املدنية البقارية أوسامة
 تغيير الشكل القانوني للشركة

بمقت�سى الجمع البام االستتنائي 
شركاء  قرر   97/95/2921 بتاريخ 
شركة   الويسام امو ش.م .م –سابقا 
أوسامة  البقارية  املدنية  الشركة 
ش.م.م ذات رأسمال 199.999 درهم 
السفلي  الطابق  االجتماعي  مقرها 
زاوية زنقة تيونفيل وشارع الزرقطوني  

الدار العيضاء ما يلي :
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -
من شركة مدنية عقارية لشركة دات 

مسؤولية محدودة.
الشركة  الشركة من  -تغيير اسم 
لالسم  أوسامة  البقارية  املدنية 

الجديد الويسام امو.
-تغيير مقر الشركة الى زاوية زنقة 
الدار  الزرقطوني   شارع  و  تيونفيل 

العيضاء.
-زيادة االنباش البقاري في نشاط 

الشركة.
-تبيي  مسير وحيد للشركة و هو 
السيد زكريا بن كيرا  رقم العطاقة 

.BK14767( الوطنية
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
يوم  العيضاء  بالدار  التجارية 

12/91/2921  تحت رقم  ع89899
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري للعيضاء رقم 5عع528.
485 P

RIVIERA DARB
ريفييرا درب ش.م.م

ذات رأسمال 199.999 درهم 
املقر االجتماعي : 56 زنقة ابن الونا  

عي  السعع   الدار  العيضاء 
السجل التجاري رقم ع988)4

 تبديالت قانونية
بمقت�سى الجمع البام االستتنائي 
شركاء  قرر   12/11/2921 بتاريخ 

شركة ريفييرا درب ما يلي :

نقل املقر االجتماعي الى لوليتورال 
املركز التجاري تجزئة رقم 1 دار بوعزة 

العيضاء.
القانو   من    4 الفصل   تبديل 

األسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
يوم  العيضاء  بالدار  التجارية 
12/2921/ع2  تحت رقم   )89572.
486 P

AQUA DOS
أكوا دو9

56 شارع بن الونا  عي  السعع 
العيضاء

تبديالت قانونية
السجل التجاري رقم 455927

بالعيضاء  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء   قرر   14/12/2921 بتاريخ 
دات  ش.م.م  دو9   أكوا  شركة  

رأسمال 19.999 ما يلي :
حصة  منفبة  لحق  الكلي  العيع 
ماريا  السيدة  تمتلكها  واحدة 
جسو9 في شركة أكوا دو9 لفائدة 
السيد محمد زكي جسو9 مع  أبيها 

احتفاظها بحق امللكية.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
يوم  العيضاء  بالدار  التجارية 

14/91/2922  تحت رقم  ع89849.
487 P

AQUA DOS
أكوا دو9

56 شارع بن الونا  عي  السعع 
العيضاء

تبديالت قانونية
السجل التجاري رقم 455927

بالعيضاء  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء     قرر  9/11/2921ع  بتاريخ 
دات  ش.م.م  دو9  أكوا  شركة 

رأسمال 19.999 درهم ما يلي :
العيع الكلي لحق ملكية )) حصة 
زكي جسو9  محمد  السيد  يمتلكها 
ابنته  لفائدة  دو9  أكوا  شركة  في 
السيدة ماريا جسو9 مع احتفاظه 

بحق االنتفاع.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
يوم  العيضاء  بالدار  التجارية 

9/12/2921ع  تحت رقم 896691.
488 P

 PM - INTERNATIONAL
MOROCCO

S.A.R.L A.U 
ب م أنترناسيونال موروكو

تبديالت قانونية
السجل التجاري رقم 15))5ع 

بمقت�سى الجمع البام االستتنائي 
الشريك  قرر   26/11/2921 بتاريخ 
أنترناسيونال  م  ب  لشركة  الوحيد 
دات  وحيد  بشريك  ش.م.م  موروكو 
مقرها  درهم   11.999 رأسمال 
ع  19 زنقة الحرية الطابق  االجتماعي 

شقة   الدار العيضاء ما يلي :
السيد  الشركة   مسير  عزل 
رقم    السفر  جواز  ليبرت،  فرانك 

.C2YW34XP7
للشركة ملدة غير  تبيي  مسيرين 

محدودة :
جاسعير  أورسيال  أندريا  السيدة 

والسيد يا  توما9 فيرستلر.
زيادة نشاط التصدير واالستيراد 

في نشاط الشركة.
القانو   في  أساسية  تبديالت 

التأسي�سي للشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
يوم  العيضاء  بالدار  التجارية 

9/12/2921ع  تحت رقم  896699.
489 P

سيمكس ش.م.م.
2)، شـــارع الزرقطـــوني، جليز

مراكش

 ACADEMIE
 INTERNATIONALE

 D’ESTHETIQUE & DE
COSMETIQUE

SARL AU
 2)، شـــارع الزرقطـــوني، جليز 

بمراكش
تغيير اسم الشركة
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اجتماع  ملحضر  وفًقا 
البادية  غير  البامة  الجمبية 
لشركة   2998 يناير   22 بتاريخ 
 ACADEMIE INTERNATIONALE
 D’ESTHETIQUE & DE
تم   .COSMETIQUE  s.a.r.l. A.U

تقرير ما يلي :
للشركة  التجاري  االسم  تغيير   -

الدي أصعح كالتالي :
 ACADEMIE INTERNATIONALE
 D’ESTHETIQUE, COSMETIQUE ET

 .DE KINESITHERAPIE
من   2 املادة  تبديل  وبالتالي، 

النظام األسا�سي.
قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بمراكش  التجارية   املحكمة 

 19 أبريل 2998 تحت رقم 66)5ع.
490 P

سيمكس ش.م.م.
2)، شـــارع الزرقطـــوني، جليز

مراكش

 ACADEMIE
 INTERNATIONALE

 D’ESTHETIQUE
 COSMETIQUE ET DE

KINESITHERAPIE
SARL AU

 2)، شـــارع الزرقطـــوني، جليز 
بمراكش

تغيير اسم الشركة
اجتماع  ملحضر  وفًقا 
البادية  غير  البامة  الجمبية 
لشركة   299( شتنبر   28 بتاريخ 
 ACADEMIE INTERNATIONALE
 D’ESTHETIQUE COSMETIQUE
ET DE KINESITHERAPIE  تم تقرير 

ما يلي :
للشركة  التجاري  االسم  تغيير   -

الدي أصعح كالتالي :
 ACADEMIE INTERNATIONALE
 DES SCIENCES PARAMEDICALS

D’ESTHETIQUE COSMETIQUE
التأسي�سي  القانو   تبديل   -

للشركة.

من   2 املادة  تبديل  وبالتالي، 
النظام األسا�سي.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 98 

أكتوبر )299 تحت رقم 77).42
491 P

سيمكس ش.م.م.

2)، شـــارع الزرقطـــوني، جليز

مراكش

 ACADEMIE
 INTERNATIONALE DES

 SCIENCES PARAMEDICALS
 D’ESTHETIQUE
COSMETIQUE

SARL AU
 2)، شـــارع الزرقطـــوني، جليز 

بمراكش
تغيير اسم الشركة

بيع األسهم ومراجبة النظام 
األسا�سي

الجمبية  اجتماع  ملحضر  وفًقا 
يناير   2 بتاريخ  البادية  غير  البامة 
 ACADEMIE« لشركة  ع291 
 INTERNATIONALE DES
 SCIENCES PARAMEDICALS
 D’ESTHETIQUE COSMETIQUE«
s.a.r.l. املساهم الوحيد تقرر ما يلي :

إلى  الشركة  اسم  تغيير   -
 INTERNATIONAL ACADEMY»
 OF POLYTECHNICAL SCIENCES

BENMOUSSA PRIVATE« ؛
ثمانمائة  بيع  على  املصادقة   -
بن  حفيظة  للسيدة  سهم   (899(
الشريك  واردك  مو�سى لصالح رجاء 

الجديد للمصادقة عليه.
- اتعع اسم الشركة باألحرف األولى 

s.a.r.l. ؛
من   7 و   6 و   2 املواد  تبديل   -

النظام األسا�سي ؛
التأسي�سي  القانو   تبديل   -

للشركة؛
- الصالحيات املمنوحة.

بقلم  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 

ع11/9/ع291 تحت رقم 69462.
492 P

سيمكس ش.م.م.
2)، شـــارع الزرقطـــوني، جليز

مراكش

 ACADEMIE
 INTERNATIONALE

 DES SCIENCES
 POLYTECHNIQUES
BENMOUSSA PRIVEE

SARL
إنشاء فرع جديد وإضافة عالمة 

»INOVACORPS« تجارية
مراجبة النظام األسا�سي

الجمبية  اجتماع  ملحضر  وفًقا 
بتاريخ البادية  غير   البامة 

 ACADEMIE 22 سبتمبر 2916 لشركة 
 INTERNATIONALE DES
 SCIENCES POLYTECHNIQUES
BENMOUSSA PRIVEE s.a.r.l تقرر 

ما يلي :
)منشأة ثانية  فرع جديد  إنشاء   -

بموجب عقد إيجار).
تجارية  عالمة  إضافة   -

«INOVACORPS« ؛
النظام  من   2 املادة  تبديل   -

األسا�سي ؛
- قواني  منقحة ؛

- الصالحيات املمنوحة.
بقلم  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 

12/2916/)9 تحت رقم 84222.
493 P

سيمكس ش.م.م.
2)، شـــارع الزرقطـــوني، جليز

مراكش

 ACADEMIE
 INTERNATIONALE

 DES SCIENCES
 POLYTECHNIQUES
BENMOUSSA PRIVEE

SARL
»INOVACORPS« عالمة تجارية

التصديق على عمليات نقل األسهم، 
 au  وتغيير الشكل القانوني من

  .s.a.r.l إلى 
مراجبة النظام األسا�سي

الجمبية  اجتماع  ملحضر  وفًقا 
بتاريخ البادية  غير   البامة 

 ACADEMIE 9ع نوفمبر 2917، لشركة
 INTERNATIONALE DES
 SCIENCES POLYTECHNIQUES
؛   BENMOUSSA PRIVEE s.a.r.l 

تقرر ما يلي :
املصادقة على تحويل ثمانمائة   -
كلها   ، ورداك  سهم من رجاء   (899(
بن  الشريك األصلي حفيظة  لصالح 
مو�سى ، )تم استعباد شرط املوافقة):
- اتعع اسم الشركة باألحرف األولى 

s.a.r.l. املساهم الوحيد
- تبديل املادتي  7 و 8 من النظام 

األسا�سي ؛
- قواني  منقحة ؛

- الصالحيات املمنوحة.
قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 

21/12/2917 تحت رقم 2271).
494 P

OH CHIC 
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 199.999 درهم
شارع موالي يوسف إقامة أ الطابق 

السفلي رقم 174 الدار العيضاء
رقم السجل التجاري : 594297

محضر توسيع النشاط االجتماعي 
للشركة

غير  البام  الجمع  بمقت�سى 
قرر   2922 فبراير   7 بتاريخ  البادي 
شركة   OH CHIC شركة  شركاء 
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
مقرها  الكائن  درهم،   199.999
يوسف  موالي  شارع   : االجتماعي 
 174 رقم  السفلي  الطابق  أ  إقامة 

الدار العيضاء.
تمديد غرض الشركة )استيراد أي 

منتج وأي تجارة وتداولها).
القوة على البطاء.

وقد تم تسجيل الشركة باملحكمة 
بتاريخ العيضاء  بالدار   التجارية 
18 فبراير 2922 تحت رقم 548ع81.
495 P
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STARLUX LIGHT
شركة ذات مسؤولية محدودة برأ9 

مال   199.999 درهم
املكتب الرئي�سي : 49 تجزئة لكومو  

سيدي مبروف 29529   الدار 
العيضاء

بتاريخ  االستثنائي  البام  الجمع 
97/92/2918 قرر ما يلي :

من   
ً
اعتعارا  

ً
حل الشركة معكرا  -

.97/92/2918
- تبيي  السيد كريم صبري املقيم 
 2 رقم  املجاطي  أحمد  زنقة   54 في 
مبارف الدار العيضاء حامل  ع  شقة 
 BE67)72ع رقم  الوطنية  للعطاقة 

كمصٍفي ؛
- تثبيت مقر التصفية : 49 تجزئة 
   29529 مبروف  سيدي  لكومو  

الدار العيضاء.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

26/ع2918/9 تحت رقم ع66167.
496 P

CONSEIL SENIOR
SARL AU

رأ9 مال 2.999  درهم
مكتب مسجل: 15 شارع االبطال 

رقم 94 أكدال الرباط
 IF : 198الرباط) : -5)ع( RC

72749عع
حل الشركة

بموجب شروط عقد خاص بتاريخ 
املساهم  يقر   ،  2921 نوفمبر  9ع 

الوحيد باإلنجاز:
.
ً
-1 قرار حل الشركة معكرا

السيد  املصفي  تسمية   2-
الغرباوي حامل للعطاقة الوطنية رقم 

A25152
-ع تحديد مقر التصفية: 15 شارع 

االبطال رقم 94 أكدال الرباط. -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 22/2/2922 

تحت رقم 78ع122.
497 P

Société ENNOUR AFFAIRE
حل شركة

مؤرخ  عرفـي  محضر  I-بمقت�سى 

محضر  تم إيداع   في2921/95/29، 

حل لشركة ذات املسؤولية املحدودة 

في شريك واحد وذات املميزات التالية:

 Société افير  النور   : التسمية 

.ENNOUR AFFAIRE

سيتي   144  : املقراالجتماعي 

بوسيت سوق فري عي  السعع  الدر 

العيضاء.

الرأسمال  االجتماعي  الرأسمال 

درهم   199.999 االجتماعي محدد في 

اجتماعية  حصة   1999 إلى  مقسم 

من فئة 199 درهم للواحدة، مكتتعة 

لفائدة:  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

السيد دادة مراد.

املجموع : 1999حصة.

من  مراد  دادة  السيد  تبيي   تم 

أجل حل وتصفية الشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالعيضاء بتاريخع2922/92/2، تحت 
رقم 814184 

ملخص قصد النشر

498 P

 BRANDA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

معلغ رأسمال الشركة : 199.999 

درهم

مقر الشركة : زنقة 58 رقم 29، 

طابق 4 حي املسيرة، الدار العيضاء

السجل التجاري : ع41969

البام  الجمع  مداولة  ببد 
االستثنائي ليوم 7 نوفمبر 2921 قرر 

الشركاء تصفية الشركة.
كمأمور  البام  الجمع  عي  

كمسير  عثما   لبروحي  للتصفية 

لشركة مع تمتيبه بجميع الصالحيات 

قصد إنهاء عملية التصفية وتحقيق 

املوارد واألصول املوجودة.

إقامة  في  التصفية  مقر   حدد 
زنقة 58 رقم 29 طابق 4، حي املسيرة، 

الدار العيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 
17 ديسمبر 2921 تحت رقم 4)8948.
499 P

 CLEVERT HAT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
معلغ رأسمال الشركة : 9.999) درهم

 مقر الشركة : 19 زنقة الحرية، 
طابق ع، شقة 5، الدار العيضاء

السجل التجاري : 7)ع427
البام  الجمع  مداولة  ببد 
االستثنائي ليوم 14 يوليو 2921 قرر 

الشركاء تصفية الشركة.
كمأمور  البام  الجمع  عي  
سالوي  طاهير  السيد  للتصفية 
االندلو�سي كمسير للشركة مع تمتيبه 
بجميع الصالحيات قصد إنهاء عملية 
واألصول  املوارد  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.
إقامة  في  التصفية  مقر   حدد 
 ،5 شقة  ع،  طابق  الحرية،   19 زنقة 

الدار العيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  العيضاء  بالدار   التجارية 

29 يناير 2922 تحت رقم 252)8.
500 P

 STE AUTO SERVICE SIDI
MAAROUF

SARL
115 تجزئة سوفيا ، سيدي 

مبروف، الدار العيضاء
استقالة مسير الشركة

تبيي  مسير جديد للشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2922 فبراير  ع  بتاريخ  الدار العيضاء 

تم تقرير ما يلي :
خالد  السيد  استقالة  قعول 
البسراوي من منصعه كمسير للشركة 

وإعطائه اإلبرام التام.

العاز  أيت  عمر  السيد  تبيي  

جديد  مسير  بالشركة  مرتعط  غير 

لتنتهي  سنوات  ثالث  ملدة  للشركة 

البمومية  الجمبية  اجتماع  يوم  في 

املالية  العيانات  على  للمصادقة 

للسنة املالية 2924.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 2922 فبراير   22 بتاريخ  العيضاء 

تحت رقم 15)ع81.

501 P

 STE

YOU5SAFE SAFETY FIRST
 SARL AU

البنوا  : البمارة 6 الشقة 2 الطابق 

1 شارع محمد الساد9 ياسمينة 1 

خريعكة 

رقم التقييد بالسجل التجاري 1)74

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

2 فبراير 2922 تم انشاء شركة ذات 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد تحمل  الخصائص التالية :

  YOU5SAFE  SAFETY : التسمية

.FIRST

الشقة   6 البمارة  في   : البنوا  

الساد9  محمد  شارع   1 الطابق   2

ياسمينة 1 خريعكة.

درهم    :  199.999 املــال  رأ9 

 199 1999 حصة  بقيمة  مقسم الى 

دهم للحصة.

التوجيه  في  االستشارة   : الغرض 

والتسيير

السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة : )) سنة

املسير و الشريك الوحيد : يوسف 

اسو

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 7( رقم  تحت  بخريعكة  االبتدائية 

تاريخ 18/92/2922.

1C
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STE 

TEXTILE C.H.A
 SARL AU  

البنوا  : حورية  2 شارع محمد 

الخامس رقم 92 بني مالل

رقم التقييد بالسجل التجاري : 12421

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

26 أغسطس 2929 تم انشاء شركة  

دات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد  تحمل  الخصائص 

التالية :

 TEXTILE  C.H.ASARL : التسمية

.AU

شارع محمد   2 حورية   : البنوا  

الخامس رقم 92 بني مالل 

رأ9 املــال : 199.999 درهم 

الغرض : بيع االثواب

السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة : )) سنة

املسير : محمد شريف برغابي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 556 تحت رقم  االبتدائية بني مالل  

تاريخ  2929-)16-9.

2C

STE PATISSERIE GCP OUM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوا  مقرها االجتماعي رقم 1 

إقامة املستقعل حي بن عدي بني 

مالل.
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع1ع12

تأسيس شركة 
في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2921 سبتمبر  ع 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة  تحمل  الخصائص التالية:

 STE PATISSERIE GCP : التسمية

OUM  SARL AU

إقامة   1 رقم   : االجتماعي  املقر 

املستقعل حي بن عدي بني مالل.

الحلويات  بيع   : الغرض 

 PATISSERIE
رأ9 املــال : 199.999  درهم

مقسم إلى1999 حصة اجتماعية 

قيمتها 199 درهم .في ملك

 1999 السيد ة ابتسام شفيق   -

حصة

السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة : )) سنة

السيد ة ابتسام شفيق  : املسيرة 

IC18486

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 41 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ 17 يناير 2922.

3C

 STE  LE GRAND MAROC

CAR
SARL AU  

البنوا  : 58  شارع عالل بن ععد 

هللا الطابق االول الشقة ع

 الفقيه بن صالح
رقم التقييد بالسجل التجاري 41)4

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

4 فبراير 2922 تم انشاء شركة  ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل  الخصائص التالية :

 LE GRAND MAROC : التسمية

CAR

البنوا  : 58  شارع عالل بن ععد 

هللا الطابق االول الشقة ع الفقيه بن 

صالح
درهم   199.999  : املــال  رأ9 

يمتلكها  حصة   1999 الى  مقسم 
السيد  سفيا  عزوزي 

الغرض : كراء السيارات

السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة : )) سنة

املسيرة : حجي خولة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الفقيه بن صالح  االبتدائية  

91/2922/ع1.

4C

 CHAVENT SERVICES
 AUTOS

شركـة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

رأسمالها 19.999 درهم
املقر االجتماعي: ع1،  تجزئة جوهرة، 

الطابق السفلي، العير الجديد.
رقم التقييد في السجل التجاري:

ع)159
حل شركـة

قرارات  محضر  بمقت�سى 
 2921 نوفمبر   22 بتاريخ  استثنائية 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
بوشبيب  السيد  اعاله  املذكورة 

الحلوي مايلي:
 CHAVENT« شركة  حل 

» SERVICES AUTOS
ببملية  كمكلف  تسميته  مع 

التصفية.
تحديد عنوا  التصفية بالبنوا  
الطابق   ، تجزئة جوهرة  ع1،   التالي: 

السفلي، العير الجديد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

15 ديسمبر 2921 تحت رقم 1469.
خالصة وبيا 

5C

»QUALI PARTNERS«
تبديالت

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد 

رأسمالها 199.999  درهم
املقر االجتماعي: 8، شارع جبرا  
خليل جبرا ، اقامة ديار البالية، 

عمارة K27، الطابق الثالث، 
الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:
16555/ الجديدة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
1ع ديسمبر 2921 تم تغيير مايلي :

هنيش  بن  حسن  السيد  فوت 
لفائدة  اجتماعية  حصة   1999

السيدة خديجة بومهدي.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
الى البنوا  الجديد : » محل بالطابق 
السفلي، عمارة سيكال، شارع جبرا  

خليل جبرا ، الجديدة.
تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

القانو   من   7 الفقرة  تغيير 
االسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

8 فبراير 2922 تحت رقم 27484.
خالصة وبيا 

6C

 MRS FOOD 
شركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رأسمالها 199.999.999  درهم

املقر االجتماعي: املتجر )عA، تجزئة 
وسط الجديدة، رقم 1، الجديدة.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

179((
تفويت حصص اجتماعية

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2921 مار9  ع1  بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي :
فر�سي  يوسف  السيد  فوت 
املذكورة  للشركة  الوحيد  الشريك 
الوطنية  للعطاقة  الحامل  اعاله 
للتبريف رقم M426(67 الف حصة 
رأسمال  مجموع  تمثل  اجتماعية 
للحصة  درهم  مائة  بثمن  الشركة 
الواحدة لفائدة السيد محمد ناجم 
للتبريف  الوطنية  للعطاقة  الحامل 

.Mرقم 2)666ع
يوسف  السيد  دمة  تبرئة  تمت 
فر�سي من أي التزام اتجاه الشركة 
املبنية ابتداء من تاريخ التوقيع على 

املحضر املذكور.
فر�سي  يوسف  السيد  استقالة 
نفس  من  ابتداء  التسيير  مهمة  من 

التاريخ.
تمت تسمية السيد محمد ناجم 
غير  ملدة  للشركة  جديدا  مسيرا 

محدودة.
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االسا�سي  القانو   صياغة  اعادة 

و تحيينه تعبا للتبديالت املشار اليها 

اعاله.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضعط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

16 اكتوبر 2921 تحت رقم )86.
خالصة وبيا 

7C

SELECT CONSEIL

4F HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SELECT CONSEIL

شارع ععد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 69ع29، العيضاء 

املغرب

4F HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

آلجي و زنقة أبو بكر العقالني الطابق 

ع الشقة 11 آنفى - 99ع29 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

)ع9عع5

ع9  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 4F  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة تشغيلية.

عنوا  املقر االجتماعي : زاوية زنقة 
آلجي و زنقة أبو بكر العقالني الطابق 
الدار  99ع29   - آنفى   11 الشقة  ع 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
برغابي  فيصل  محمد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة .
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
برغابي  فيصل  محمد  السيد 
89ع2)  بريزا   شارع   29 عنوانه)ا) 

غارش فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
برغابي  فيصل  محمد  السيد 
89ع2)  بريزا   شارع   29 عنوانه)ا) 

غارش فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 111ع81.
1I

STE TIB COMPT SARL AU

ALI OLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطي  وزنقة 

العخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
95 ، 69999، وجدة املغرب

ALI OLA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ماتقى زنقة 
جبفر ابن عطية و زنقة بنو مرين - 

69999 وجدة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2688(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 92 فبراير 2922 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك عالل بولويز و توزيع 
لرسم   

ً
تعبا الورثة  على  حصصه 

 2921 شتنبر   15 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 194  ، رشدي  كريمة  السيد)ة) 

حصة.

 144  ، بولويز  غزال   السيد)ة) 

حصة.

السيد)ة) محمود حكيم بولويز ، 

288 حصة.

 288  ، بولويز  هشام  السيد)ة) 

حصة.

 88  ، بولويز  ياسر  السيد)ة) 

حصة.

 88  ، بولويز  مهدي  السيد)ة) 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 545.

2I

STE TIB COMPT SARL AU

DIYAR OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطي  وزنقة 

العخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

95 ، 69999، وجدة املغرب

DIYAR OUJDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم )) 

شارع الدرفوفي - 69999 وجدة 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع76ع2.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 92 فبراير 2921 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك عالل بولويز و توزيع 

لرسم   
ً
تعبا الورثة  على  حصصه 

 2921 شتنبر   15 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 6.729  ، كريمة رشدي  السيد)ة) 

حصة.

 (.496  ، غزال  بولويز  السيد)ة) 
حصة.

السيد)ة) محمود حكيم بولويز ، 
ع18.81 حصة.

السيد)ة) هشام بولويز ، ع18.81 
حصة.

 5.784  ، بولويز  ياسر  السيد)ة) 
حصة.

 5.784  ، مهدي بولويز  السيد)ة) 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 1ع.

Iع

STE TIB COMPT SARL AU

ONE PIECE RECYCL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطي  وزنقة 

العخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
95 ، 69999، وجدة املغرب

ONE PIECE RECYCL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 حي 

االندلس شارع لشهب محمد رقم 22 
- 69999 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8787ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ONE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

PIECE RECYCL
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تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اغراض من الورق و الكرتو .

حي   2  : االجتماعي  املقر  عنوا  
االندلس شارع لشهب محمد رقم 22 

- 69999 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : بوعنقود  عالء  السيد 
درهم   199.999 بقيمة  حصة 

للحصة.
 1999  : بوعنقود  السيدعالء 

بقيمة 199.999 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوعنقود  عالء  السيد 
حي االندلس شارع لشهب محمد رقم 

22 69999 وجدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوعنقود  عالء  السيد 
حي االندلس شارع لشهب محمد رقم 

22 69999 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم عع.
4I

INFOPLUME

SUDANESE BIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

INFOPLUME
)14 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 9999)، طنجة 
املغرب

SUDANESE BIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 72 تجزئة 
سليمة شارع الشهيد ععد السالم 
بن بوحوت بي  الطعقي  - 9999) 

طنجة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع12951.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 29 يناير 2922 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
SUDANESE BIO و الكائن بالبنوا  
متجر  دبي  برج  اقامة  فا9  شارع 
 -  9 العلوك   1 رقم  ار�سي  التحت 
من  املسير  و  املغرب  طنجة   (9999

طرف السيد)ة) عصما  محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1248-259778.
5I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE STAC « شركة صطاك الم
»LAME SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA »B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE STAC « شركة صطاك الم

LAME SARL« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 
الكائن بتجزئة االمل رقم )8 

بوفكرا  مكنا9 99ع59 مكنا9 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
عع554

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 STE STAC LAME  « الم  صطاك 

.»SARL

املباد    -  : غرض الشركة بإيجاز 
)تاجر) بالتفصيل

بولي  أو  مبد   أملنيوم  نجارة   -
كلوريد الفينيل )مقاول)

العناء  او  املختلفة  االشغال   -
)مقاول) .

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الكائن بتجزئة االمل رقم )8 بوفكرا  

مكنا9 99ع59 مكنا9 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : السيد ععد البالي عابدي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : عابدي  الصدقي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عابدي  البالي  ععد  السيد 
 8( رقم  األمل  تجزئة  عنوانه)ا) 
مكنا9  99ع59  مكنا9  بوفكرا  

املغرب.
السيد الصدقي عابدي عنوانه)ا) 
تجزئة األمل رقم )8 بوفكرا  مكنا9 

99ع59 مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عابدي  البالي  ععد  السيد 
 8( رقم  األمل  تجزئة  عنوانه)ا) 
مكنا9  99ع59  مكنا9  بوفكرا  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم ع65.
6I

COMPTAFFAIRES

AMVER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

AMVER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

ميموزا9 عمارة 97 الطابق الثالث 
رقم ع1 - 28899 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(88(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMVER

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

مختلف اعمال العناء.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق الثالث   97 ميموزا9 عمارة 
رقم ع1 - 28899 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : بشرى  تيمور  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشرى  تيمور  السيدة 
 126 رقم   2 بيش طابق  بالم  اقامة 

املنصورية 199ع1 بوزنيقة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بشرى  تيمور  السيدة 
 126 رقم   2 بيش طابق  بالم  اقامة 

املنصورية 199ع1 بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 14 فبراير 

2922 تحت رقم 21ع.

7I
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comptacontrole

PRO SAFYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

comptacontrole
2 زاوية شارع فا9 و زنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

929ع)، طنجة املغرب
PRO SAFYA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 2 زاوية 

شارع فا9 وشارع واد الدهب عمارة 
الصفاء الطابق االول 2 زاوية شارع 

فا9 وشارع واد الدهب عمارة 
الصفاء الطابق االول 9929) طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)824ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  24 دجنبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   PRO SAFYA SARL
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
اإلجتماعي 2 زاوية شارع فا9 وشارع 
الطابق  الصفاء  عمارة  الدهب  واد 
زاوية شارع فا9 وشارع واد   2 االول 
الطابق االول  الدهب عمارة الصفاء 
للم  نتيجة  املغرب  طنجة   (9929
تحقق الشركة لالهداف التي تحققت 

من اجلها.
و عي :

و  الشريف  مكي  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي البلوي زنقة 1 رقم 17 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   (9999

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
زاوية   2 وفي   2921 دجنبر   24 بتاريخ 
شارع فا9 وشارع واد الدهب عمارة 
زاوية شارع   2 الطابق االول  الصفاء 
عمارة  الدهب  واد  وشارع  فا9 
الصفاء الطابق االول 9999) طنجة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1254.
8I

Auto entrepreneur

GRANIT ABDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auto entrepreneur
 rue ATTABARI maarif 42 42

 rue ATTABARI maarif، 20370،
Casablanca Maroc

GRANIT ABDA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2عع شارع 
ابراهيم الروداني الطابق الخامس 
رقم 21 إقامةريحا  املباريف - 
Casablanca Maroc 299عع

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر  ع2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRANIT ABDA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Exploitant de carriers avec

.engins mécaniques
عنوا  املقر االجتماعي : 2عع شارع 
الخامس  الطابق  الروداني  ابراهيم 
 - املباريف  إقامةريحا    21 رقم 

.Casablanca Maroc 299عع
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : لكدالي  ععا9  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لكدالي  ععا9  السيد 
 14 شقة  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   2 رقم 
الدارالعضاء   27999 النواصر 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لكدالي ععد هللا عنوانه)ا) 
دار بوعزة   87 رقم  ع  إقامة أزير أنفا 
الدارالعيضاء  ع2722  النواصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم -.
(I

STE TIB COMPT SARL AU

zinat lablad
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطي  وزنقة 

العخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
95 ، 69999، وجدة املغرب

zinat lablad شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 شارع 
محمد الساد9 - 69999 وجدة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2728(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 92 فبراير 2922 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك عالل بولويز و توزيع 
لرسم   

ً
تعبا الورثة  على  حصصه 

 2921 شتنبر   15 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 12  ، رشدي  كريمة  السيد)ة) 
حصة.

 14  ، بولويز  غزال   السيد)ة) 
حصة.

السيد)ة) محمود حكيم بولويز ، 
28 حصة.

 28  ، بولويز  هشام  السيد)ة) 
حصة.

السيد)ة) ياسر بولويز ، ) حصة.
السيد)ة) مهدي بولويز ، ) حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم ع4.

19I

STE TIB COMPT SARL AU

BAYT AL BAHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطي  وزنقة 

العخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
95 ، 69999، وجدة املغرب

BAYT AL BAHIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 شارع 
محمد الخامس - 69999 وجدة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
1)ع)1.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 92 فبراير 2922 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك عالل بولويز و توزيع 
لرسم   

ً
تعبا الورثة  على  حصصه 

 2921 شتنبر   15 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 144  ، رشدي  كريمة  السيد)ة) 
حصة.

 292  ، بولويز  غزال   السيد)ة) 
حصة.

السيد)ة) محمود حكيم بولويز ، 
ع49 حصة.

ع49   ، بولويز  هشام  السيد)ة) 
حصة.

 124  ، بولويز  ياسر  السيد)ة) 
حصة.

 124  ، بولويز  مهدي  السيد)ة) 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 42.

11I
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SOCIETE YALLA BOWLING

SOCIETE YALLA BOWLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE YALLA BOWLING
تجزئة املسار رقم 785 املسار ، 

49999، مراكش املغرب
 SOCIETE YALLA BOWLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
التحت االر�سي عمارة جواهر زاوية 
شارع يبقوب املنصور وشارع عالل 
الفا�سي باب دكالة - 49999 مراكش 

املبرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122847
 98 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE YALLA BOWLING
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلباب.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زاوية  جواهر  عمارة  االر�سي  التحت 
شارع يبقوب املنصور وشارع عالل 
49999 مراكش   - الفا�سي باب دكالة 

املبرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الصرصار  علي  محمد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   259  :

للحصة.
259 حصة   : السيد انس بونبالة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة   259  : السيد محمد بقاع 

بقيمة 199 درهم للحصة.

 259  : بواتاو   محمد  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الصرصار  علي  محمد  السيد 
 (7 رقم  السبادة  دار  عنوانه)ا) 

الطابق 2 49999 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بونبالة  انس  السيد 
 49999 سيعع   17 رقم  شيري  درب 

مراكش املغرب.
حي  السيد محمد بقاع عنوانه)ا) 
الحوز  تحناوت   164 رقم  القيروا  

49999 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بواتاو   محمد  السيد 
حي  اطال9   17 عمارة  ع7ع  شقة 
مراكش   49999 املحاميد  الشريفية 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصرصار  علي  محمد  السيد 
 (7 رقم  السبادة  دار  عنوانه)ا) 

الطابق 2 49999 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  بونبالة  انس  السيد 
 49999 سيعع   17 رقم  شيري  درب 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 9))2ع1.
12I

FIDUBAC SARL

ARKAM IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
 ARKAM IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عزوزات 
دوار مسوسات اوالد ستوت زايو - 

99)62 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17767

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2922 يناير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ناجم  نادية  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   599
عمر  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   599

البمراني بتاريخ 17 يناير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 277.

Iع1

jilovta sarl

 CHAMARIQ
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 CHAMARIQ CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : طريق 
بركا  تجزئة النهار رقم 6) تجزئة 
182 وجدة - 69999 وجدة املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع661ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير  ع9  املؤرخ في 
 CHAMARIQ CONSTRUCTION
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   59.999.999 رأسمالها  معلغ 
طريق  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
بركا  تجزئة النهار رقم 6) تجزئة 182 
69999 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

لصبوبات مالية وغياب املوارد .
و عي :

السيد)ة) انس شمريق و عنوانه)ا) 
وجدة   18 التحرير رقم  شارع جيش 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   69999

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
طريق  وفي   2922 يناير  ع9  بتاريخ 
بركا  تجزئة النهار رقم 6) تجزئة 182 

وجدة - 69999 وجدة املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 14.
14I

jilovta sarl

H MONEY CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
H MONEY CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 11 
ععد الرحما  لبرو�سي حي بوعرفة 

وجدة - 69999 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26791

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  )9 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  معلغ   H MONEY CASH
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
الرحما   ععد   11 زنقة  اإلجتماعي 
لبرو�سي حي بوعرفة وجدة - 69999 
صبوبات   : ل  نتيجة  املغرب  وجدة 

مالية .
 11 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
بوعرفة  حي  لبرو�سي  الرحما   ععد 

وجدة - 69999 وجدة املغرب . 
و عي :

نوردين  الهاشم  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) زنقة 1 غنا وجدة 69999 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تعليغ البقود والوثائق 

املتبلقة بالتصفية :
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   95 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 58.

15I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

DAR RACHA دار راشا
إعال  متبدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب البربي رقم 2 الطابق 
األول تطوا  ، 999ع)، تطوا  

املغرب
دار راشا DAR RACHA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: رياض 

السواني رقم 156 تطوا  - 999ع) 
تطوا  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع2559.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 19 يناير 2922 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة و املصادقة على تفويت 259 
حصة من طرف السيد عثما  مقلة 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
السيدة  لفائدة   L5974ع( عدد 
سلمى مقلة الحاملة لعطاقة التبريف 

.L792271 الوطنية عدد
على  ينص  الذي  2-ع:  رقم  قرار 
استقالة السيد عثما  مقلة  مايلي: 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
و إبرائه ملدة تسييره   L5974ع( عدد 
من )91/97/291 إلي 19/91/2922 
و تبيي  السيدة سلمى مقلة مسيرة 

الشركة ملدة غير محدودة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
سلمى  السيدة  بي   مشترك  توقيع 
والشريكة  الشركة  مسيرة  مقلة 

السيدة بشرى مقلة.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

بمعلغ  السيدة بشرى مقلة  حصص 

درهم نقدا و السيدة سلمى   59999

مقلة بمعلغ 59999 درهم نقدا.

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

مسيرة  مقلة  سلمى  السيدة  تبيي  

الشركة ملدة غير محدودة.

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

السيدة  بي   مشترك  توقيع  مايلي: 

سلمى مقلة مسيرة الشركة و الشريكة 

السيدة بشرى مقلة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   94 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 6ع5.

16I

INFOPLUME

 GLOBAL MECAMAN SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

INFOPLUME

)14 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 9999)، طنجة 

املغرب

 GLOBAL MECAMAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 214-212 

ابن منير املباريف - 79ع29 الدار 

العيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124681

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2922 يناير   25 في  املؤرخ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

 GLOBAL MECAMAN( التسمية 

بالبنوا   الكائن  و   (SUCCURSALE

علي  موالي  شارع  الجيراري  حي 

طنجة   (9999  -  84 رقم  الشريف 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

لخعابي سبيدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع1691-25112.

17I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

DAR RACHA دار الرشا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب البربي رقم 2 الطابق 
األول تطوا  ، 999ع)، تطوا  

املغرب
دار الرشا DAR RACHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رياض 

السواني رقم 156 تطوا  - 999ع) 
تطوا  املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع2559.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير   1( املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - تطوا    156 »رياض السواني رقم 
999ع) تطوا  املغرب« إلى »بوزغالل 
تجزئة اليمن رقم 772 الطابق األر�سي 

املضيق - 299ع) املضيق املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   94 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 7ع5.

18I

INFOPLUME

CIMAFIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

INFOPLUME
)14 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 9999)، طنجة 
املغرب

CIMAFIC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل اقامة اسامة *9* 

- 9999) طنجة املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع)294.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير  1ع  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليحياوي سبيد كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251947-ع152.
1(I

STE GCC SARL

STE BLY TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE BLY TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 1)19 
تجزئة املجد 1 تنغير - 45899 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)67ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLY TRAVAUX SARL
غرض الشركة بإيجاز : -1العناء و 

األشغال املختلفة
-2 النقل لحساب الغير
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املكاتب  مستلزمات  بيع  -ع 
بالتقسيط.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
1)19 تجزئة املجد 1 تنغير - 45899 

تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
529 حصة   : السيد خويا لحسن 

بقيمة 199 درهم للحصة.
489 حصة   : السيد خويا يوسف 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خويا لحسن عنوانه)ا) رقم 
تنغير   45899 تنغير  حي الوفاء   224

املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  خويا  السيد 
 45899 تنغير  الوفاء  حي   224 رقم 

تنغير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خويا لحسن عنوانه)ا) رقم 
تنغير   45899 تنغير  حي الوفاء   224

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم -.

29I

FIDICONSIM

LE COIN DE L›AUDITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDICONSIM
 BD DRISS EH HARTI CD

 CASABLANCA 846 ، 20452،
CASABLANCA MAROC

LE COIN DE L›AUDITION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
القد9 اقامة الورود الشقة ع14 
الطابق 4 عي  الشق العيضاء - 
29999 بالدار العيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7)ع1ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COIN DE L’AUDITION

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإصالح أجهزة السمع وأدواتها..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ع14  الشقة  الورود  اقامة  القد9 

 - العيضاء  الشق  عي    4 الطابق 

29999 بالدار العيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

599 حصة   : السيد حدا  إيهاب 

بقيمة 199 درهم للحصة.

السيدة حدا  إيما  : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  إيهاب  حدا   السيد 

سطات 29999 سطات املغرب .

عنوانه)ا)  إيما   حدا   السيدة 

سطات 29999 سطات املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  إيهاب  حدا   السيد 

سطات 29999 سطات املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 97 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 1)8115.

21I

derdab compta

LAND-POINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

derdab compta
 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL
N.5 ، 90000، tanger maroc
LAND-POINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املجد ، 
قطبة 75 ، شارع القد9 ، الطابق 

الرابع ، شقة رقم 19 طنجة - 
9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124627

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
LAND- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. POINT
خعير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مساح أو طوبوغرافي.
عنوا  املقر االجتماعي : حي املجد 
، قطبة 75 ، شارع القد9 ، الطابق 
الرابع ، شقة رقم 19 طنجة - 9999) 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 LAND-POINT : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1999  : أخموش  السيدحكيم 

بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حكيم أخموش عنوانه)ا) 
الحمرا  دار  جماعة  يحيى  دواريت 

صفرو 1999ع صفرو املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حكيم أخموش عنوانه)ا) 
الحمرا  دار  جماعة  يحيى  دواريت 

صفرو 1999ع صفرو املغرب
السيد حكيم أخموش عنوانه)ا) 
الحمرا  دار  جماعة  يحيى  دواريت 

صفرو 1999ع صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1541.

22I

LOUGAGHI

AFRICA PAYSAGE
إعال  متبدد القرارات

LOUGAGHI
 RES AL BADRE GH 16 IMMO
 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA MAROC
AFRICA PAYSAGE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 6 شارع 

فا  زيالند ، الطابق الخامس رقم ) 
، منطقة املستشفى الدار العيضاء 6 
شارع فا  زيالند ، الطابق الخامس 
رقم ) ، منطقة املستشفى الدار 
العيضاء 2999 الدار العيضاء 

املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.441215

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ  25 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
نوفمبر   1( بتاريخ  اسهم   519 بيع 
الحسني  حنا   السيدة  من   2921

لصالح السيد يوسف الجرنيج
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نوفمبر   1( بتاريخ  اسهم  بيع9)4 
الحسني  حنا   السيدة  من   2921

لصالح السيد ضلف سبيد
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيدة حنا  الحسني من 

منصبها كمديرة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مديرا  سبيد  ضلف  السيد  تبيي  

للشركة لفترة غير محددة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحديث النظام األسا�سي للشركة ببد 
التغييرات املختلفة التي تم إجراؤها 

منذ إنشاء الشركة.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات - تكوين رأ9 املال
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأ9 املال
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: تبيي  املديرين وصالحياتهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812667.
Iع2

CABINET SALAH AISSE

ASSALA AUTO SERVICE
إعال  متبدد القرارات

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
ASSALA AUTO SERVICE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 9)4 
الدور االر�سى شارع الحزام الكعير 
عي  السعع - - الدارالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع89ع46.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
األسهم  جميع  بيع  على  التصديق 
املمتلكة من قعل السيد لغواملا محمد 

إلى السيد قاديري خالد.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة املسير السيد لغواملا محمد 
و تبيي  املسير الجديد السيد قاديري 

خالد
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تحيي  القانو  االسا�سي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
األسهم  جميع  بيع  على  التصديق 
املمتلكة من قعل السيد لغواملا محمد 

إلى السيد قاديري خالد.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة املسير السيد لغواملا محمد 
و تبيي  املسير الجديد السيد قاديري 

خالد
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تحيي  القانو  االسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 1)5ع81.
24I

HACHIM

إتباك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HACHIM
 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN CHOK CASABLANCA،
20030، CASABLANCA MAROC

إتعاك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 
رياض 61 شارع اللة لياقوة 

زاويةمصطفى املباني الطابق الثاني 
رقم 81 - 29499 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)271ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إتعاك.

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوجعات ،تصدير و إستراد.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  
لياقوة  اللة  شارع   61 رياض 
الثاني  زاويةمصطفى املباني الطابق 
العيضاء  الدار   29499  -  81 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة زهيد حليمة : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : الغغاي  سفيا   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حليمة  زهيد  السيدة 

القرية النموذجية رقم 6ع دار بوعزة 

العيضاء  الدار   29499 النواصر 

املغرب.

السيد سفيا  الغغاي عنوانه)ا) 

بوعزة  دار  2ع  رقم  تسير  تجزئة 

العيضاء  الدار   29499 النواصر 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حليمة  زهيد  السيدة 

القرية النموذجية رقم 6ع دار بوعزة 

العيضاء  الدار   29499 النواصر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 168ع81.

25I

STE MONYAS

ste roza fish
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE MONYAS
 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE EL BLAIDA LAAYOUNE ،
LAAYOUNE ،70000 املغرب

ste roza fish شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
االمير موالي ععد هللا رقم ع2 البيو  

البيو  7999 البيو  املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2264(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في ع9 فبراير 2922 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  هللا  ععد  موالي  االمير  »شارع 
البيو    7999 البيو   البيو   ع2 
رقم  الوفاق  »تجزئة  إلى  املغرب« 
البيو    7999  - البيو   مكرر  8ع7 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 2922/)49.

26I

Ac froid

AC FROID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ac froid
 Tanger Beni ouassine، 90000،

Tanger Maroc
AC FROID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

الطابق االر�سي حي بني واسي  2 رقم 
7)8ع العحراويي  طنجة 9999) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

1245(5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   97

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FROID

نظام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدفئة و تكييف الهواء.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق االر�سي حي بني واسي  2 رقم 

 (9999 طنجة  العحراويي   7)8ع 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نبيم العودالي : 199 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العودالي  نبيم  السيد 

قيادة  السفلى  واسي   بني  دوار 

العحراويي  9999) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العودالي  نبيم  السيد 

قيادة  السفلى  واسي   بني  دوار 

العحراويي  9999) طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251911.

27I

FIBRACOO

فيبراكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIBRACOO
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc
فيبراكو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 

زنقة الحرية الطابق ع الشقة 5 
الدارالعيضاء 29999 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2157ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فيبراكو.
غرض الشركة بإيجاز : التركيعات 

الكهربائية.
 19  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 5 الشقة  ع  الطابق  الحرية  زنقة 
الدارالعيضاء   29999 الدارالعيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد موساوي ععد هللا : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  ععد  موساوي  السيد 
البي  لوويس  زنقة   11 عنوانه)ا) 
49ع44  فرنسا  بوكينيس  49ع44 

بوكينيس فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  ععد  موساوي  السيد 

البي  لوويس  زنقة   11 عنوانه)ا) 

49ع44  فرنسا  بوكينيس  49ع44 

بوكينيس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم -.

28I

UNIVERS JOUHARI

SOVA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

UNIVERS JOUHARI

89 شارع موالي سليما  الطابق 2 

الرقم 1 عي  السعع ، 9)295، الدار 

العيضاء املغرب

SOVA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 شارع 

لغوتا متجر رقم 52 إقامة الياسمي  

سيدي مومن - 29499 الدار 

العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.442985

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2922 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوشبيب  )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   1.999 الحفيا  

من أصل 1.999 حصة لفائدة السيد 

يناير   18 بتاريخ  هشام بوشعكة  )ة) 

.2922

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )81276.

2(I

(T.C.E CONSULTING( ط.9.ؤ كنسولتينك

مدرسة تعليم السياقة 
 JARMATI AUTO( الجرماطي

) ECOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 T.C.E( ط.9.ؤ كنسولتينك
(CONSULTING

حي تجزئة الداودية قطبة رقم 121 
، 9999)، طنجة املغرب

مدرسة تبليم السياقة الجرماطي 
 ( JARMATI AUTO ECOLE(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
مسنانة تجزئة حميدة القطبة 

)1 بي  الطابقي  - 9999) طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مدرسة 
 JARMATI( تبليم السياقة الجرماطي

.( AUTO ECOLE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتبليم قيادة السيارات.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1( القطبة  حميدة  تجزئة  مسنانة 
بي  الطابقي  - 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 59.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : الشركة محمد الجرماطي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الجرماطي عنوانه)ا) 
زنقة  الفروسية  قطاع  مسنانة  حي 

الفار9 9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الجرماطي عنوانه)ا) 
زنقة  الفروسية  قطاع  مسنانة  حي 

الفار9 9999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم عع2511.
9Iع

مكتب املحاسعة

 SOCIETE MAROCIANE DES
PROJETS UNIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسعة
16 زنقة سال السبادة 2 ، 15999، 

الخميسات املغرب
 SOCIETE MAROCIANE DES
PROJETS UNIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 298 حي 
التوكر واملا9 - 15999 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ع4)2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 أكتوبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCIANE DES

.PROJETS UNIS

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

-التدبير  املتاجرة   - املختلفة أو العناء 

الفالحي.

حي   298  : عنوا  املقر االجتماعي 

الخميسات   15999  - التوكر واملا9 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : أحعاش  جواد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أحعاش  جواد  السيد 

قلبة  999ع4  الجديد  االداري  الحي 

السراغنة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أحعاش  جواد  السيد 

قلبة  999ع4  الجديد  االداري  الحي 

السراغنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 96 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

دجنبر 2921 تحت رقم 54ع1.

1Iع

FIDUCIARE IITIMANE

RUSSIAN FLOWERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

RUSSIAN FLOWERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مخز  

في الطابق األر�سي رقم 16 شقة 

الصفاء د دار مهراز فا9 - 9999ع 

فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71121

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RUSSIAN FLOWERS
غرض الشركة بإيجاز : تاجر زهور 

يدخل مجال األزهار
ونعاتات  داخلية  نعاتات  تاجر 
خارجية ومستلزمات زينة وكذلك بيع 

شمع وروائح
تاجر هدايا للبطور ومستحضرات 
املجوهرات  وإكسسوارات  التجميل 

والحلويات.
عنوا  املقر االجتماعي : مخز  في 
الطابق األر�سي رقم 16 شقة الصفاء 
فا9  9999ع   - فا9  مهراز  دار  د 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
ادري�سي  حفظي  سفيا   السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   599  :

للحصة.
 599  : السيدة اكاترينا كونيشيفا 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ادري�سي  حفظي  سفيا   السيد 
عي   الرياض  حي   191 عنوانه)ا) 

الشقف فا9 9999ع فا9 املغرب.
كونيشيفا  اكاترينا  السيدة 
دوار انجل ايخاتير  اقليم  عنوانه)ا) 
بوملا  ميسور 259عع ميسور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  دكيدك  فؤاد  السيد 
ليراك  املرابطي   حي   5 رقم   ( بلوك 

فا9 9999ع فا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   92 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم )62.
2Iع

Auto entrepreneur

 CONSTRUCTION
METALIQUE SYSTEME

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

Auto entrepreneur
 rue ATTABARI maarif 42 42

 rue ATTABARI maarif، 20370،
Casablanca Maroc

 CONSTRUCTION METALIQUE
SYSTEME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 DR BIKI وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 KM 14.800 AIN HARROUDA

 MOHAMMEDIA - 28630
.MOHAMMEDIA MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6625
البام  الجمع  بمقت�سى 
يناير   95 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2922
درهم«   8.599.999« قدره  بمعلغ 
إلى  درهم«   1.599.999« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   19.999.999»
أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأ9 املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ )1 يناير 

2922 تحت رقم 5ع1.
Iعع

FIDORO MULTI-SERVICES

 DAK TECHNO CAR AUTO
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
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 DAK TECHNO CAR AUTO
SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الرحمة، شارع البلويي ، الداخلة. - 
999ع7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
عع297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 DAK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TECHNO CAR AUTO SERVICE
امليكانيك   : غرض الشركة بإيجاز 
بيع  السيارات،  تشخيص  البام، 
وشراء قطاع الغيار ولوازم السيارات، 

تجارة عامة، استيراد وتصدير..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - الداخلة.  شارع البلويي ،  الرحمة، 

999ع7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : بطيح  محمد  السيد 
حصة بقيمة 199,99 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بطيح  محمد  السيد 
الداخلة 999ع7 الداخلة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بطيح  محمد  السيد 
الداخلة 999ع7 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 271.
4Iع

BELCOMPTA

OUI-NOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 4 بلوك ب شارع النور زواغة 

البليا ، 9999ع، فا9 املغرب
OUI-NOIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 21 
9 حي بام بنسودة - 9999ع فا9 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
95ع71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
OUI-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NOIR
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

االستهالكية بالجملة
التصدير واالستيراد

املتاجرة.
 21 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
فا9  9999ع   - 9 حي بام بنسودة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : يونس  كحالوي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يونس عنوانه)ا)  السيد كحالوي 
را9   11416 رياض  ع5ع11  ص ب 
البربية  اململكة  رياض  9999ع  ري 

السبودية.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

يونس عنوانه)ا)  السيد كحالوي 
را9   11416 رياض  ع5ع11  ص ب 
البربية  اململكة  رياض  9999ع  ري 

السبودية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 47/2922ع2.
5Iع

IB PARTNERS

FBT LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة
IB PARTNERS

ع1 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 
29459، الدار العيضاء املغرب
FBT LOGISTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 6) زنقة 
دو بالي ا 9 9 اقامة االستقرار - 

29599 الدار العيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.529525

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2922 فبراير   28 املؤرخ في 
البري  »النقل  من  الشركة  نشاط 
للعضائع« إلى »وكيل بالبمولة في نقل 

العضائع«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع647.
6Iع

CABINET SALAH AISSE

 TAZA VALLEY-CREATEURS
DE SAVEURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة
CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 TAZA VALLEY-CREATEURS DE
SAVEURS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محج 

موالي الحسن رقم 5 تازة - 599ع 
تازة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5771
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2922 يناير   26 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.499.999»
 1.599.999« إلى  درهم«   199.999»
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 67.
7Iع

TAWASART

TAWASART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAWASART
 GARAGE SIS A QUARTIER AL
 DARIWAT JINAN MARTIL 33

 COMPLEXE RIAD 15178/TF 76
 SOFIA N° 30 MARTIL، 93000،

TETOUAN MAROC
TAWASART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كراج يقع 
 TF .في حي الدريوات جنا  مرتيل عع
15178/76 مجمع رياض صوفيا 
رقم 9ع مارتيل. - 999ع) تطوا  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع988ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAWASART

 ، معاني   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مطور عقارات

- أعمال مختلفة

- استيراد وتصدير.

عنوا  املقر االجتماعي : كراج يقع 

 TF عع.  في حي الدريوات جنا  مرتيل 

76/15178 مجمع رياض صوفيا رقم 

9ع مارتيل. - 999ع) تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فوطة ابراهيم : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

599 حصة  السيد بوفو9 عمر : 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  فوطة  السيد 

 C MAESTRO CHAPI 7 P0 9 4 -

.MALAGA ESPANGE

عنوانه)ا)  عمر  بوفو9  السيد 

البروج  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

999ع)   29 شقة   95 ط  ا  بلوك 

تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ابراهيم  فوطة  السيد 

 C MAESTRO CHAPI 7 P0 9 4 -

MALAGA ESPANGE

عنوانه)ا)  عمر  بوفو9  السيد 

البروج  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

999ع)   29 شقة   95 ط  ا  بلوك 

تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   91 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 512.

8Iع

 GROUPE DES INSTITUTS ARRAID DE 

 FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVE

SARLE

SOCIETE OPEN TRAVEL
إعال  متبدد القرارات

SALAS CAR SARL.AU

مراكش ، 49999، مراكش املغرب

SOCIETE OPEN TRAVEL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي برادي 

ع حي إيزيكي ، رقم ) ، مراكش - 

49159 مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 61747

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2921 9ع شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

زيادة رأ9 مال الشركة بمعلغ  مايلي: 

وثمانمائة  )مليو    1،800،000.00

 1،900،000.00 ألف درهم ليصعح 

)مليو  وتسبمائة ألف درهم)  

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: حجز االكتتاب الكامل في زيادة 

الرحيم  ععد   - لـلسيدين  املال  رأ9 

وحدة   (999  -------------- البويدي 

 ----------------- البويدي  جمال   -

999) وحدة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  السيد ععد الرحيم البويدي 

كشريكي   البويدي  جمال  والسيد 

مسىرين لفترة غير محدودة.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

)1: الذي ينص  7 و  6 و  بند رقم 

على مايلي: املنظم لقانو  الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2769ع1.

I)ع

I&I LAW FIRM S.A.R.L

AGAM DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

I&I LAW FIRM S.A.R.L

ع، شارع 2 مار9، إقامة مروة، 

الطابق الرابع. ، 9)294، الدار 

العيضاء املغرب

AGAM DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع2 ,شارع 

يبقوب املنصور - 19129 الدار 

العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(6(51

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2922 يناير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنيس  أمال  )ة)  السيد  تفويت 

1.828,6 حصة اجتماعية من أصل 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.828,6

يناير   21 بتاريخ  بنيس  القادر  ععد 

.2922

بنيس  هدى  )ة)  السيد  تفويت 

1.828,6 حصة اجتماعية من أصل 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.828,6

يناير   21 بتاريخ  بنيس  القادر  ععد 

.2922

بنيس  لعنى  )ة)  السيد  تفويت 

1.828,6 حصة اجتماعية من أصل 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.828,6

يناير   21 بتاريخ  بنيس  القادر  ععد 

.2922

بنيس  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

2.957,1 حصة اجتماعية من أصل 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.957,1

يناير   21 بتاريخ  بنيس  القادر  ععد 

.2922

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع81255.

49I

ELGADDAR BTP

ELGADDAR BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL GADDAR BTP »sarl- شركة

au« ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد وعنوا  مقرها 

االجتماعي شارع موالي اسماعيل 

اقامة موالي اسماعيل رقم )1 

الطابق 5 طنجة. 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع)5ع12

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 EL تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

: »GADDAR BTP »sarl-au

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسعاكة  الكهربائية  التركيعات 
وأعمال التركيب األخرى 

شارع  االجتماعي  املقر  عنوا  

موالي  اقامة  اسماعيل  موالي 

اسماعيل رقم )1 الطابق 5 طنجة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 9 سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

:حي  السيد هشام الكدار عنوانه 
الطاوسية مجموعة 5 رقم 14 تازة .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد هشام الكدار عنوانه: 
الطاوسية مجموعة 5 رقم 14 تازة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم -.
41I

YASSIRSERVICES

YASSIRSERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع)1242

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد وعنوا  مقرها 

االجتماعي تأسيس
مجمع بيتي سكن معنى )ع محل رقم 

)2 طنجة 
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
ياسر  تسميتها:  بمختصر  االقتضاء 

 YASSIRSERVICES للخدمات
تحويل  بإيجاز:  الشركة  غرض 
األموال - األنشطة املالية - االستيراد 

والتصدير - بيع السلع املكتبية .
عنوا  املقر االجتماعي: مجمع بيتي 

سكن معنى )ع محل رقم )2 طنجة 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي
 : مسبود  بن  الحسي   السيد 
199حصة بقيمة 199 درهم للحصة 
والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مسبود  بن  الحسي   السيد 
عنوانه 5 شارع أحمد الحنصالي شقة 

12 القعيعات 19999 الرباط.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مسبود  بن  الحسي   السيد 

عنوانه 5 شارع أحمد الحنصالي شقة 

12 القعيعات 19999 الرباط

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1ع922224795

Dilegis Premium Service

MAGNISFY MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

MAGNISFY MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي البيو  

شارع أيت يفلما  الفيدا رقم 

41ع الطابق الثاني - 29259 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11)2ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGNISFY MAROC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تطويروتسويق وتوزيع جميع أنشطة 

أي  بيع  االستشارة،  الكمعيوتر: 

مبدات ، تقديم الخدمات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البيو  شارع أيت يفلما  الفيدا رقم 

الدار   29259  - الثاني  الطابق  41ع 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 EMPSI CONSULTING الشركة 

درهم   49.999 بقيمة  حصة   : 499

للحصة .

 MAGNISFY FRANCE الشركة 

درهم   69.999 بقيمة  حصة   : 699

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 EMPSI CONSULTING الشركة 

شارع السعاتة منطقة  عع  عنوانه)ا) 

العيضاء  الدار   29259 مستشفيات 

املغرب.

 MAGNISFY FRANCE الشركة 

 PARC DU GOLF - CS عنوانه)ا) 

 90519- AIX EN PROVENCE

.13593 CEDEX3 FRANCE

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوشويرب  بدرالدين  السيد 

الدار  بليوط  سيدي  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء   29915 آنفا  العيضاء 

املغرب

توما9  كريستوف  السيد 

 RUE CAMILLE  17 عنوانه)ا) 

 COROT (2599 MALMAISON

FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع9  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

تم  اإليداع  رقم  تحت   2929 فبراير 

لالستثماربالدار  الجهوي  املركز  في 

العيضاء.

Iع4

FIBEN

SOMIKA ENGENERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
SOMIKA ENGENERING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 Lot 4 وعنوا  مقرها االجتماعي

 Houria I Etage 2 Appt N° 3 Bd
 Palestine Mohammedia - 20300

املحمدية املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع4))2.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 دجنبر   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تجهيز ملفات الدراسة في رومانيا 

واملرافق املصاحعة لها..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 62ع.

44I

PERTINENT CONSEIL

AMINE HD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PERTINENT CONSEIL
 LOT HABIBA RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ FATEH CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA MAROC
AMINE HD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الصفاء زنقة ) رقم األلفة الدار 
العيضاء حي الصفاء زنقة ) رقم 

األلفة الدار العيضاء 29249 الدار 
العيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(4955
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2921 نونبر   15 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
معلغ   AMINE HD الوحيد  الشريك 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
 ( مقرها اإلجتماعي حي الصفاء زنقة 
رقم األلفة الدار العيضاء حي الصفاء 
العيضاء  الدار  األلفة  رقم   ( زنقة 
الدار العيضاء املغرب نتيجة   29249

ل : توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي الصفا 
الدار   29249  - 1 األلفة  ) رقم  زنقة 

العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) أمي  بدرا  و عنوانه)ا) 
األلفة   1 رقم   ( زنقة  الصفا  حي 
املغرب  العيضاء  الدار   29249

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 895915.
45I

ALISSONE CONSULTING

TJH IMMO SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
TJH IMMO SARL.AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 
الحرية، الطابق الثالث شقة رقم 5 
الدار العيضاء 29129 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52(727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   97

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 TJH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMO SARL.AU

العيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشراء،  والتقسيط،  بالجملة 

انواع  جميع  وتوزيع  التجارة  العيع، 

املنتوجات والخدمات 
الوساطة في امليدا  البقاري

جميع  استغالل  انشاء،  شراء، 

االصول التجارية، املصانع، عدادات 

التوزيع، شراء او بيع االشياء املذكورة 

أعاله

األعمال  جميع  في  املساهمة 

املالية،  التجارية،  الصناعية، 

تبزيز  من  تمكن  التي  البقارية 

املتبلقة  املبامالت  وجميع  نشاطها 

بشكل معاشر او غير معاشر باألشياء 

واملنتوجات املذكورة أعاله. .
زنقة   19  : عنوا  املقر االجتماعي 

 5 الطابق الثالث شقة رقم  الحرية، 

29129 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

معلغ رأسمال الشركة: 19.999 

درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء    

وصفات ومواطن الشركاء :

الجوطي  الطاهري  جليل  السيد 

 Golf City Villa عنوانه)ا)  الحسني 

 368 La Ville Verte Bouskoura

27182 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الجوطي  الطاهري  جليل  السيد 

 Golf City Villa عنوانه)ا)  الحسني 

 368 La Ville Verte Bouskoura

27182 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم -.

46I

COMPTAFFAIRES

ESPACE LA CITADELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ESPACE LA CITADELLE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 9) رياض 

السالم - 28899 املحمدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

عع1).

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تقرر حل  )2 دجنبر  املؤرخ في 

شركة   ESPACE LA CITADELLE

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 

 (9 اإلجتماعي  درهم وعنوا  مقرها 

املحمدية   28899  - السالم  رياض 

املغرب نتيجة الملنافسة.

و عي :

و  الشتيوي  حسناء  السيد)ة) 

 142 رقم  اصيل  تجزئة  عنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  املحمدية   28899

)ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ )2 دجنبر 2921 وفي 9) رياض 

السالم - 28899 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 98 فبراير 

2922 تحت رقم 279.

47I

BOURA CONSEILS

لطورش دلحاجب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

BOURA CONSEILS

 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES

، 50000، MEKNES MAROC

لطورش دلحاجب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي أبراج 

الجوز الطابق األر�سي زنقة نوايي - 

51999 الحاجب املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45497

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    291( مار9   21 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الداندا  انور كمسير آخر

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  ع2  بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

)291 تحت رقم 8ع)1.

48I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

STE PREFAKHIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY

TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127

، 85000، TIZNIT MAROC

STE PREFAKHIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

سيدي افني - 85999 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PREFAKHIR

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

العناء و اشغال العناء.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

سيدي افني - 85999 تيزنيت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : بوالخير  بوبكر  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 1.999  : السيد عيد هللا بوالخير 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 1.999  : بوالخير  بلخير  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 1.999  : بوالخير  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد ععد البزيز بوالخير : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوبكر بوالخير عنوانه)ا) 17 

 85999 افراك  األطلس  زنقة  مكرر 

تيزنيت املغرب.

السيد عيد هللا بوالخير عنوانه)ا) 
رقم 8 تجزئة بيشا اليوسفية 85999 

تيزنيت املغرب.

عنوانه)ا)  بوالخير  بلخير  السيد 
ادريس  شارع  اوبيهي  تجزئة   - رقم 

الحارثي 85999 تيزنيت املغرب.

السيد الحسن بوالخير عنوانه)ا) 
رقم 6 تحزئة اوبيهي 2 85999 تيزنيت 

املغرب.
بوالخير  البزيز  ععد  السيد 
 2 اوبيهي  تحزئة   6 رقم  عنوانه)ا) 

85999 تيزنيت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عيد هللا بوالخير عنوانه)ا) 
رقم 8 تجزئة بيشا اليوسفية 85999 

تيزنيت املغرب
السيد الحسن بوالخير عنوانه)ا) 
رقم 6 تحزئة اوبيهي 2 85999 تيزنيت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

2922 تحت رقم 2922/ع6.
4(I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 ENOVA FOODS GROUP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا البليا 
سيدي مبروف ، 9)291، الدار 

العيضاء املغرب
 ENOVA FOODS GROUP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 
18ـــ)1 ، تجزئة العتول ، منطقة 

صناعية ليساسفة - 2ع292 الدار 
العيضاء املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5711ع4.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2921 نونبر   17 املؤرخ في 
 ENOVA FOODS GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 18ـــ)1 ، تجزئة 
العتول ، منطقة صناعية ليساسفة - 
الدار العيضاء املغرب نتيجة  2ع292 

لوقف نشاط الشركة.

و عي :
السيد)ة) حسي  جازو  درغام و 
عنوانه)ا) رقم 22 ، زنقة أبو املحاسن 
 29259  16 شقة رقم   ،  5 الطابق   ،
)ة)  كمصفي  املغرب  العيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
رقم  وفي   2921 دجنبر  1ع  بتاريخ 
منطقة   ، العتول  تجزئة   ، 18ـــ)1 
الدار  2ع292   - ليساسفة  صناعية 

العيضاء املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 499ع81.
59I

MY EXPERT SARL

BAB AGNAOU CHANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

MY EXPERT SARL
 IMM 816 APPT 2 PREMIER
 ÉTAGE MASSAR LOT Q.I
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
BAB AGNAOU CHANGE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
 MAGASIN N° 3 DEB EL

 HAMMAM LAMCHAOUR
 KASBA AREST LAMAACH

 MARRAKECH - 40000
.MARRAKECH MAROC
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(24(1

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تم تبيي   15 دجنبر  املؤرخ في 
 EL السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
HAMAOUI MARIEM كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 275.
51I

BCNG

STE: ABDUL RADHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: ABDUL RADHA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 
29959 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ع))52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDUL RADHA
غرض الشركة بإيجاز : تربية العقر 

وتغديتها،أشغال مختلفة في العناء.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 

29959 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
ععد  سلما   الستار  ععد  السيد 
بقيمة  حصة   199.999,99  : الرضا 

199 درهم للحصة.
ععد  سلما   الستار  السيدععد 

الرضا : 1.999 بقيمة 199 درهم.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ععد  سلما   الستار  ععد  السيد 

زنقة ععد  مكرر   2 الرضا عنوانه)ا) 

املباريف   ( شقة   5 هللا بن نافع ط 

29959 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ععد  سلما   الستار  ععد  السيد 

زنقة ععد  مكرر   2 الرضا عنوانه)ا) 

املباريف   ( شقة   5 هللا بن نافع ط 

29959 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار العيضاء بتاريخ - تحت 
رقم -.

52I

COMPTAFFAIRES

FROIMIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FROIMIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

عمارة 82 الطابق الرابع الشقة 16 - 

19999 الدار العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع25488.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2921 تم تبيي   27 شتنبر  املؤرخ في 

بن  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

حمادي محمد كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 2)5ع81.

Iع5

MOHAMED SAFRIOUI

VOYAGE 2000
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
VOYAGE 2000 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 مركز 
2999 زاوية شارع موالي ععد 

الرحما  و هوفيت بواني - 29999 
الدار العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)96ع4.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2921 نونبر   98 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شرفاوي نجيب كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 582ع81.

54I

BOUKHRIS &ASSOCIES

ALK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأسمال: 19.999 درهم

املقر االجتماعي: زنقة سمية إقامة 
شهرزاد ع الطابق الخامس رقم 22 

بالمي، الدار العيضاء
سجل التجاري بالدار العيضاء عدد 

5ع2.6ع5
رقم التبريف الضريبي 771ع5174

ICE N°99915727999981ع

بموجب عقد عرفي املؤرخ في 91 
دجنبر 2921، تم تأسيس النظام 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد 
بالخصائص التالية:

ALK : 1) اسم الشركة
ذات  شركة   : الشركة  شكل   (2
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد
زنقة سمية   : املقر االجتماعي  ع) 
الخامس  الطابق  ع  شهرزاد  إقامة 

رقم 22 بالمي، الدار العيضاء
الغرض  الشركة:  غرض   (4
الرئي�سي للشركة، سواء في املغرب أو 

في الخارج:
وإدارة  حيازة  اقتناء،   •
جميع  في  الحصص  أو  األسهم 
سيتم  التي  أو  املنشئة  الشركات 

تأسيسها بأي شكل من األشكال؛
املقدمة  الخدمات  جميع   •
لصالح  والدراسات  واالستشارات 
أو  اإلداري  املستوى  على  الشركات 
أو  أو التجاري،  املحاسعاتي أو الفني، 

املالي، أو غير ذلك؛
• اقتناء، حيازة وتسيير املشاركات 
الشركات  في  األموال  رؤو9  في 

الفرعية؛
سياسة  وتنفيذ  تطوير   •
مجموعة  ضمن  استراتيجية 

الشركات.
املوارد  وتوفير  الفروع  مراقعة   •

البشرية واملادية لها.
البمليات  جميع  عام،  وبشكل   •
التجارية، أو الصناعية، أو املنقوالت، 
التي قد تكو  مرتعطة  أو البقارات، 
كلًيا  معاشر،  غير  أو  معاشر  بشكل 
من  أخرى  أو  بواحدة  جزئيا،  أو 
وذلك  أعاله،  إليها  املشار  البمليات 
نشاط  وتطوير  وتبزيز  لتسهيل 
املشاركات،  جميع  وكذلك  الشركة، 
بأي شكل  املعاشرة،  أو غير  املعاشرة 
من األشكال، في الشركات التي تسعى 
لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة 
وبشكل عام جميع البمليات التجارية 
تتكيف  التي  واملالية  والصناعية 
بشكل معاشر أو غير معاشر مع غرض 

الشركة.

5) املدة: )) سنة. 
6) رأسمال: رأسمال محدد في معلغ 
درهم)،   19.999( درهم  آلف  عشر 
موزعة على مئة )199) حصة بقيمة 
اسمية قدرها مائة درهم )199 درهم) 
بالكامل مكتتعة،  لكل منها والتي هي 
الوحيد  للشريك  وممنوحة  محررة 

السيد محمد املرزوقي.
7) الشريك الوحيد: السيد محمد 
يناير  9ع  بتاريخ  املزداد  املرزوقي 
الساكن  مغربية،  جنسيته   1(71
حدائق  إقامة  الكورنيش،  بشارع 
الطابق الخامس   ،14 عمارة   2 املنار 
وطينته  العيضاء،  الدار   ،( الشقة 

BE5792ع(
السيد محمد  تسيير الشركة:   (8
يناير  9ع  بتاريخ  املزداد  املرزوقي 
الساكن  مغربية،  جنسيته   1(71
حدائق  إقامة  الكورنيش،  بشارع 
الطابق الخامس   ،14 عمارة   2 املنار 
وطينته  العيضاء،  الدار   ،( الشقة 

BE5792ع(
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجاري 
التالي  الرقم  تحت   2922 فبراير 

5ع2.6ع5.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجاري 

فبراير 2922 تحت عدد 812659.
ملخص قصد النشر

55I

فيكاميد

 ASCENSORES EMBARBA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

فيكاميد
ع، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 999ع)، تطوا  املغرب
 ASCENSORES EMBARBA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 127 

شارع حفيظ ابن ععد العار اقامة 
االندلس انزرا  الطابق الثالث محل 

رقم 15D طنجة - 999ع) تطوا  
املغرب.
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9871ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تحويل   2921 نونبر  ع2  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

العار  ععد  ابن  حفيظ  شارع   127»

اقامة االندلس انزرا  الطابق الثالث 

999ع)   - طنجة   15D رقم  محل 

تاهلة  »شارع  إلى  املغرب«  تطوا  

محنش الثاني   48 تجزئة مونية رقم 

تطوا  - 999ع) تطوا  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   91 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 599.

56I

BOUKHRIS &ASSOCIES

ICHTAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ICHTAH

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك وحيد
رأسمال: 52.999 درهم

املنطقة  االجتماعي:  مقرها 

 ،69 ص.ب  صالح  أوالد  الصناعية 

بوسكورة الدار العيضاء

 RC n° 416.223 – ICE n°

 002143109000049 – IF n°

168)181ع

الشريك  قرارات  بموجب محضر 
الوحيد بتاريخ 98 شتنبر 2921، تقرر 

ما يلي:
رفع رأسمال الشركة بمعلغ   -

29.999 درهم بإدماج املعالغ املنقولة 
األخرى  املالية  السنة  إلى  من جديد 

منسوبة  جديدة  حصة   299 وخلق 

للشريك الوحيد.

مباينة االنجاز النهائي لرفع   -
رأسمال الشركة.

من  و7   6 العندين  تحيي    -

النظام االسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 7(4219 تحت عدد  بالدار العيضاء 

بتاريخ 27 شتنبر2921.
ملخص قصد النشر

57I

NOTAIRE

OFFICE CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOTAIRE
 RUE MICHLIFEN CIL HAY 4
 ESSALAMA CASABLANCA،

20450، CASABLANCA MAROC
OFFICE CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 117 زنقة 
إبن منير إقامة الزرقة طابق أول رقم 
2 مباريف - 79ع29 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
عع25ع5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OFFICE CONCEPT
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقارات 
االنباش البقاري 

شراء و بيع كل عقار.
عنوا  املقر االجتماعي : 117 زنقة 
إبن منير إقامة الزرقة طابق أول رقم 
العيضاء  الدار  79ع29   - مباريف   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحلو  ععده  السيد 
تجزئة املنار مجموعة ك رقم 19 زنقة 
الدار  ع2991  انفا  الزغاري  محمد 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحلو  ععده  السيد 
تجزئة املنار مجموعة ك رقم 19 زنقة 
الدار  ع2991  انفا  الزغاري  محمد 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )1)812.
58I

NORD SUD MANAGEMENT

MEKATIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE ، 15/14
9999)، طنجة املغرب

MEKATIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 Local وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 D6-A 2eme étage, Ilot 24 TFZ -

.90000 Tanger Maroc
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع5874.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 94 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

LOGEAIS Mathias كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251948.
5(I

SOCIETE ECO-COMPOSTE SAHEL

 SOCIETE ECO-COMPOSTE
SAHEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE ECO-COMPOSTE
SAHEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي كلم 28 طريق 
الجديدة ص.ب 82 برشيد 26499 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ع162
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
SOCIETE ECO- تسمية الشركة 

 COMPOSTE SAHEL
غرض   : الزراعة  دعم  نشاط 

الشركة بإيجاز
ص.ب  الجديدة  طريق   28 كلم 
املقر  :عنوا    26499 برشيد   82

االجتماعي 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة 
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
 1.999  : السيد موهما  الهاشمى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة 
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء 
السيدة موهما  الهاشمى عنوانها 
كلم 28 طرىق الجدىدة حد السوالم 

برشيد26499 
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
السيد موهما  الهاشمى عنوانها 
كلم 28 طرىق الجدىدة حد السوالم 

برشيد 26499 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 149

69I

SOCIETE ECO-COMPOSTE SAHEL

SOCIETE ECOPARC SAHEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE ECOPARC SAHEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
كلم 28 طريق الجديدة ص.ب 82 

برشيد 26499 حد السوالم :مقرها 
االجتماعي 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ع162

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 SOCIETE ECOPARC SAHEL

:تسمية الشركة
التخزين:غرض الشركة بإيجاز 

كلم 28 طريق الجديدة ص.ب 82 
السوالم:عنوا   حد   26499 برشيد 

املقر االجتماعي 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة 
 199.999 :معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
 1.999  : السيد موهما  الهاشمى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة 
والبائلية  الشخصية  :األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء 
الهاشمى عنوانه  السيد موهما  
كلم 28 طرىق الجدىدة حد السوالم 

برشيد
والبائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة 

الهاشمى عنوانه  السيد موهما  
كلم 28 طرىق الجدىدة حد السوالم 

برشيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 141

61I

NORD SUD MANAGEMENT

RSM HOLDING OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE ، 15/14
9999)، طنجة املغرب

 RSM HOLDING OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Local وعنوا  مقرها اإلجتماعي
N 13, Centre NREA Rez-de-

 chaussée, 183 avenue Prince
.Héritier - 90000 Tanger Maroc

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.842(7
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 94 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

LOGEAIS Mathias كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم )25194.

62I

NORD SUD MANAGEMENT

RSM HOLDING OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE ، 15/14
9999)، طنجة املغرب

 RSM HOLDING OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Local وعنوا  مقرها اإلجتماعي
N 13, Centre NREA Rez-de-

 chaussée, 183 avenue Prince
.Héritier - 90000 Tanger Maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.842(7
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   94 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Malika )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   SOUSSI 9ع
)ة)  السيد  لفائدة  حصة  9ع  أصل 
Mathias LOGEAIS بتاريخ 94 فبراير 

.2921
 Régis )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   LOGEAIS 79
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   79 أصل 
Mathias LOGEAIS بتاريخ 94 فبراير 

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم )25194.
Iع6

ISPARTA PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

_ ، 29299، الدار العيضاء املغرب
ISPARTA PRIVEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 91 
الدار العيضاء الرباط بناء أ 9 12 
سيدي البرنو�سي - 29199 الدار 

العيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)678ع4.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2921 دجنبر  1ع  في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«99.999) درهم« أي من »199.999 
درهم«   1.999.999« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديو   إجراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 45ع819.

64I

ائتمانية الخبرة

BOULFEN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة
)4 زنقة املدينة ، 26199، برشيد 

املغرب
BOULFEN TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اليسرع1 شارع محمد الخامس 
الطابق الثالث يسارا - 26199 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16287
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOULFEN TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البمومية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الخامس  محمد  شارع  اليسرع1 
الطابق الثالث يسارا - 26199 برشيد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عطوش رحال : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
599 حصة   : السيد عطوش علي 

بقيمة 199 درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رحال  عطوش  السيد 
دوار البطوشة سيدي احمد الخدير 

البروج 26259 سطات املغرب.
عنوانه)ا)  علي  عطوش  السيد 
دوار البطوشة سيدي احمد الخدير 

البروج 26259 سطات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رحال  عطوش  السيد 
دوار البطوشة سيدي احمد الخدير 

البروج 26259 سطات املغرب
عنوانه)ا)  علي  عطوش  السيد 
دوار البطوشة سيدي احمد الخدير 

البروج 26259 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 184.
65I

TQG FIDUCIAIRE

AMAKAN SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1999 بن تاشفي  ازلي ، 

49159، مراكش املغرب
AMAKAN SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 19 
عمارة ب بوكار مراكش - 49999 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع6712.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   9( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) فضل هللا رمو  
أصل  من  اجتماعية  حصة   599
1.999 حصة لفائدة السيد )ة) سبد 

رمو  بتاريخ )9 فبراير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم )291.
66I

ABDESSAMAD

مزيان ميلتي برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDESSAMAD

 mohammedia ، 20800،

mohammedia maroc

مزيا  ميلتي برو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي درب 

الشعاب ‹أ‹ الرقم 188 املحمدية - 

29899 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2917 يناير   95

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

مزيا    : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ميلتي برو.

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشاريع البقارية

إدارة و�سي امللكية املشتركة.

درب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - املحمدية   188 الرقم  ’أ’  الشعاب 

29899 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : مزيا   رضوا   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مزيا   رضوا   السيد 

98ع  الرقم   ’9’ بلوك   2 الحسنية 

املحمدية 29899 املحمدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مزيا   رضوا   السيد 

98ع  الرقم   ’9’ بلوك   2 الحسنية 

املحمدية 29899 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 29 فبراير 

2917 تحت رقم 4)2.

67I

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة

SAFI TEAMS WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة

شقة رقم ع الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة البادل حي اجنا  عيال ، 

46999، آسفي املغرب

SAFI TEAMS WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 1 زنقة 27 حي السبادة 

- 46999 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع1254

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 SAFI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TEAMS WORK

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  بيع  العناء،  و  املختلفة  األشغال 

مقاولة  تركيب املبدات املبلوماتية، 

كل  عامة  بصة  و  النظافة،  أشغال 

املعاشرة  غير  و  املعاشرة  البمليات 

املتبلقة بأغراض الشركة .

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
27 حي السبادة  1 زنقة  السفلي رقم 

- 46999 آسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : القوبع  يونس  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  القوبع  يونس  السيد 
 46999 27 حي السبادة  1 زنقة  رقم 

آسفي املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  القوبع  يونس  السيد 
 46999 27 حي السبادة  1 زنقة  رقم 

آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2922 تحت رقم 287.
68I

فيصل الخطيب و شركاوه

FRUITS TO BE SA
شركة املساهمة
تفويت حصص

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 
إيريس الطابق األر�سي محج محمد 
الساد9 ، 9999)، طنجة املغرب

FRUITS TO BE SA شركة املساهمة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بال9 

ابراهيم الروداني زنقة السينا إقامة 
بيتهوفن ع الطابق الثالث رقم 85 - 

999) طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.259(74

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 نونبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خالد الشريف  )ة)  تفويت السيد 
من  اجتماعية  حصة   5(( طريعق 
السيد  لفائدة  حصة   699 أصل 



عدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922)الجريدة الرسمية   4238

 GROWLY AGRICULTURA Y )ة) 
يناير   97 بتاريخ   JARDINERA SL

.2922
الوهابي  وداد  )ة)  السيد  تفويت 
))5 حصة اجتماعية من أصل 699 
 GROWLY )ة)  حصة لفائدة السيد 
 AGRICULTURA Y JARDINERA SL

بتاريخ 97 يناير 2922.
الشريف  بدر  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   5(( طريعق 
السيد  لفائدة  حصة   699 أصل 
 GROWLY AGRICULTURA Y )ة) 
يناير   97 بتاريخ   JARDINERA SL

.2922
الشريف  عمر  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   5(( طريعق 
السيد  لفائدة  حصة   699 أصل 
 GROWLY AGRICULTURA Y )ة) 
يناير   97 بتاريخ   JARDINERA SL

.2922
تفويت السيد )ة) ياقوت الشريف 
من  اجتماعية  حصة   699 طريعق 
السيد  لفائدة  حصة   699 أصل 
 GROWLY AGRICULTURA Y )ة) 
يناير   97 بتاريخ   JARDINERA SL

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع144.

6(I

FIDUCIAIRE HAMDELS

WATT BLANCHE
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
WATT BLANCHE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: الدار 
العيضاء الدار العيضاء 29999 

CASABLANCA املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.415545

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص إلى مختار فيصل
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص إلى مختار فيصل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 788ع81.

79I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE MOUSSAOUI
IKHWAN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE MOUSSAOUI

IKHWAN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة5 رقم 
ع1 شارع الحيط الرشيدية - 52999 

الرشيدية املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12(61

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 17 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

موساوي ياسي  كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 191.
71I

مكتب املحاسعة الفا�سي

ليز تطوان كافي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسعة الفا�سي
1 عالل بن ععد هللا شقة رقم 4 ، 

999ع)، تطوا  املغرب
ليز تطوا  كافي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ازرو 

عمارة الخير الشطر »ب« الطابق 
االر�سي املحل التجاري رقم 1 تطوا  

املغرب - 999ع) تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1))9ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
ليز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تطوا  كافي .
مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قاعة شاي، وجعات سريبة، مخبزة و 

متجر حلويات .
عنوا  املقر االجتماعي : شارع ازرو 
الطابق  »ب«  الشطر  الخير  عمارة 
االر�سي املحل التجاري رقم 1 تطوا  

املغرب - 999ع) تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 159  : اللعادي  ايما   السيدة 
حصة بقيمة 15.999 درهم للحصة.

السيد عادل اللعادي : 159 حصة 
بقيمة 15.999 درهم للحصة.

السيد طارق اللعادي : 159 حصة 

بقيمة 15.999 درهم للحصة.

159 حصة  السيد امي  اللعادي : 

بقيمة 15.999 درهم للحصة.

السيدة منى اللعادي : 159 حصة 

بقيمة 15.999 درهم للحصة.

 159  : اشباش  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 15.999 درهم للحصة.

السيد زهير الزرهوني : 199 حصة 

بقيمة 19.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ايما  اللعادي عنوانه)ا) 

رقم  افيسيو   اقامة  مرتيل  طريق 

تطوا   999ع)   2 رقم  فيال   162

املغرب.

عنوانه)ا)  اللعادي  عادل  السيد 

22 شارع بابلو نيرودا 9999 بينلمادنا 

اسعانيا .

عنوانه)ا)  اللعادي  طارق  السيد 

 9999 شارع جو  سيبستيا  الكانو 

ملقا اسعانيا.

عنوانه)ا)  اللعادي  امي   السيد 

رقم  افيسيو   اقامة  مرتيل  طريق 

تطوا   999ع)   6 رقم  فيال   162

املغرب.

عنوانه)ا)  اللعادي  منى  السيدة 

رقم  افيسيو   اقامة  مرتيل  طريق 

تطوا   999ع)  ع-4  رقم  فيال   162

املغرب.

السيدة رشيدة اشباش عنوانه)ا) 

رقم  افيسيو   اقامة  مرتيل  طريق 

تطوا   999ع)   5 رقم  فيال   162

املغرب.

عنوانه)ا)  الزرهوني  زهير  السيد 

رقم  افيسيو   اقامة  مرتيل  طريق 

تطوا   999ع)  ع-4  رقم  فيال   162

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزرهوني  زهير  السيد 

رقم  افيسيو   اقامة  مرتيل  طريق 

تطوا   999ع)  ع-4  رقم  فيال   162

املغرب
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عنوانه)ا)  اللعادي  عادل  السيد 
22 شارع بابلو نيرودا 9999 بينلمادنا 

اسعانيا 
عنوانه)ا)  اللعادي  امي   السيد 
رقم  افيسيو   اقامة  مرتيل  طريق 
تطوا   999ع)   6 رقم  فيال   162

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 612.

72I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

IMMOBILNORD.TFZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة ععد الرحما  ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 9999)، طنجة املغرب
IMMOBILNORD.TFZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة طنجة اوطوموتيف سيتي، 
جماعة الجوامبة، اقليم فحص 
أنجرة، القطبة رقم 191، الطابق 
االول، املكتب رقم 1.6 - 9999) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع12465
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILNORD.TFZ

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العناء وتشييد املعاني الصناعية.

املنطقة   : عنوا  املقر االجتماعي 
سيتي،  اوطوموتيف  طنجة  الحرة 
فحص  اقليم  الجوامبة،  جماعة 
الطابق   ،191 رقم  القطبة  أنجرة، 
 (9999  -  1.6 رقم  املكتب  االول، 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   59  : كريتي  لوكا  السيد 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
حصة   59  : السيد جيوليو مافير 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لوكا كريتي عنوانه)ا) شارع 
طنجة   (9999 الهعطي  هللا  ععد 

املغرب.
عنوانه)ا)  مافير  جيوليو  السيد 

تجزئة املنار 9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لوكا كريتي عنوانه)ا) شارع 
طنجة   (9999 الهعطي  هللا  ععد 

املغرب
عنوانه)ا)  مافير  جيوليو  السيد 

تجزئة املنار 9999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم )25119.
Iع7

ELYX CONSULTING

 AL KANARI INSTITUT
PRIVE

شركة املساهمة
تغيير تسمية الشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AL KANARI INSTITUT PRIVE

شركة املساهمة
وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 

سجلماسة عمارة 1 و2 سيدي مومن 
- الدار العيضاء املغرب - 29492 

الدار العيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
897ع16

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تم تغيير  12 أكتوبر  املؤرخ في 
 AL KANARI« من  الشركة  تسمية 
 GROUPE« إلى   »INSTITUT PRIVE
 SCOLAIRE JEAN COCTEAU

. » PRIVE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم 7)ع892.

74I

انديستري ماروكا  ديمطو

انديستري ماروكان ديمطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

انديستري ماروكا  ديمطو
اقامة مسك الليل رقم 5ع شارع ععد 
الكريم الخطابي املحمدية ، 28829، 

املحمدية املغرب
انديستري ماروكا  ديمطو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
مسك الليل رقم 5ع شارع ععد 

الكريم الخطابي املحمدية - 28829 
املحمدية املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11885
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   24 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الطنجي محمد سبيد كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 414.

75I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

AGRI GLORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ›CASABLANCA

MAROC
AGRI GLORY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
ععد هللا ابن ياسي  اقامة بيليدو  
الطابق 5 الرقم 5 الدارالعيضاء - 

25919 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   96
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GLORY
: البمليات  غرض الشركة بإيجاز 

الزراعية.
شارع   5  : عنوا  املقر االجتماعي 
بيليدو   اقامة  ياسي   ابن  ععد هللا 
 - الدارالعيضاء   5 الرقم   5 الطابق 

25919 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد النبيم رشيد : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

رشيد  النبيم  ععد  السيد 
جماعة  افراسوا  دوار  عنوانه)ا) 
املضيق  299ع)  املضيق  البليي  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رشيد  النبيم  ععد  السيد 
جماعة  افراسوا  دوار  عنوانه)ا) 
املضيق  299ع)  املضيق  البليي  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم -.

76I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 LEONARDO 3D
METROLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة ععد الرحما  ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 9999)، طنجة املغرب
 LEONARDO 3D METROLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، الجزء 
رقم 29، القطبة رقم 4، الطابق 
األر�سي، املحل رقم 2 - 9999) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124651
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEONARDO 3D METROLOGY
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بقطاع  الخاصة  املبدنية  الهياكل 

السيارات.
املنطقة   : عنوا  املقر االجتماعي 
الحرة للتصدير بوخالف، الجزء رقم 
29، القطبة رقم 4، الطابق األر�سي، 
املحل رقم 2 - 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 69  : محصو   امعارك  السيد 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.
 49  : الدين  عاتق  عماد  السيد 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امعارك محصو  عنوانه)ا) 
طريق كاب اسعارطيل 9999) طنجة 

املغرب.
الدين  عاتق  عماد  السيد 
مساي  بيوفا  ري�سي  فيا  عنوانه)ا) 

14926 آستي إيطاليا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  عاتق  عماد  السيد 
مساي  بيوفا  ري�سي  فيا  عنوانه)ا) 

14926 آستي إيطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251198.
77I

فيصل الخطيب و شركاوه

FRUITS TO BE SA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  أعضاء مجلس اإلدارة

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 
إيريس الطابق األر�سي محج محمد 
الساد9 ، 9999)، طنجة املغرب

FRUITS TO BE SA »شركة 
املساهمة«

 Place :وعنوا  مقرها االجتماعي
 Brahim Roudani, Rue la Sena
 résidence beethoven 3, 3ème

 étage n°85 - 90000 Tanger
.Maroc

»تبيي  أعضاء مجلس اإلدارة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.259(74
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 11 نونبر 2921
تقرر تبيي  أعضاء مجلس اإلدارة 

خالل السنوات املالية التالية: 
2922 -
- ع292
2924 -

األشخاص الطعيبيو : 
خالد  طريعق  الشريف  السيد)ة) 
الرئيس والكائن عنوانه)ا)  بصفته)ا) 
هوليداي  إقامة  األرد   شارع  ب: 
طنجة   (9999  ( الطابق األول رقم 

املغرب
السيد)ة) الوهابي وداد بصفته)ا) 
والكائن  اإلدارة  مجلس  عضو 
إقامة  األرد   شارع  ب:  عنوانه)ا) 
هوليداي الطابق األول رقم ) 9999) 

طنجة املغرب
عمر  طريعق  الشريف  السيد)ة) 
اإلدارة  مجلس  عضو  بصفته)ا) 

والكائن عنوانه)ا) ب:   
شارع األرد  إقامة هوليداي الطابق 

األول رقم ) 9999) طنجة املغرب
األشخاص املبنويو : 

 La sociéré GROWLY
 AGRICULTURA Y JARDENRIA SL
املحدودة«  املسؤولية  ذات  »شركة 
مقرها  والكائن  عام  مدير  بصفتها 
 Racholar S/n, N-234 :االجتماعي ب
 km 14 de Algimia d’Alfara،
واملسجلة   - Valence Espagne

بالسجل التجاري تحت رقم: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع144.
78I

ADVALUE A&C

روكسالينا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ADVALUE A&C

شارع أنفا رقم 76 الطابق ) الشقة 

casablanca maroc ،29999 ، 41

روكسالينا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : إقامة 

سبد الثاني زاوية شارع واد زم 

وشارع يوسف بن تاشفي  - 28819 

املحمدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5285

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2917 أبريل   91 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  روكسالينا 

 1.499.999 املحدودة معلغ رأسمالها 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

إقامة سبد الثاني زاوية شارع واد زم 

 28819  - وشارع يوسف بن تاشفي  

إليقاف  نتيجة  املغرب  املحمدية 

النشاط.

و عي :

كروود  كريستي   ماري  السيد)ة) 

مرسوا   زنقة   174 عنوانه)ا)  و 

املغرب  املحمدية   28819 السيستا 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

إقامة  وفي   2917 أبريل   91 بتاريخ 

سبد الثاني زاوية شارع واد زم وشارع 

يوسف بن تاشفي  إقامة سبد الثاني 

زاوية شارع واد زم وشارع يوسف بن 

تاشفي  28819 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1ع  بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

دجنبر 2921 تحت رقم 5ع19.

7(I
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fidlix sarlau

ELMAL FAMILY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidlix sarlau
شارع عمر بن ععد البزيز ابراج دبي 
بلوك E مكتب رقم ع البرائش ، 

2999)، البرائش املغرب
ELMAL FAMILY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 258 
تجزىة االيداع والتدبير - 2999) 

البرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ELMAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FAMILY
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالية  واملنتجات  االموال  تحويل  في 

االخرى
خدمات متنوعة

التجارة بصفة عامة.
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 258 
 (2999  - والتدبير  االيداع  تجزىة 

البرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
علوي  محمدي  حديجة  السيدة 
درهم   199 بقيمة  حصة  99ع   :

للحصة.
السيد احمد امللهوف : 99ع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 299  : امللهوف  عثما   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

299 حصة   : السيد علي امللهوف 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

علوي  محمدي  حديجة  السيدة 
عنوانه)ا) تجزىة االيداع والتدبير رقم 

258 2999) البرائش املغرب.
عنوانه)ا)  امللهوف  احمد  السيد 
 258 رقم  والتدبير  االيداع  تجزىة 

2999) البرائش املغرب.
السيد عثما  امللهوف عنوانه)ا) 
 258 رقم  والتدبير  االيداع  تجزىة 

2999) البرائش املغرب.
عنوانه)ا)  امللهوف  علي  السيد 
 258 رقم  والتدبير  االيداع  تجزىة 

2999) البرائش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  محمدي  حديجة  السيدة 
عنوانه)ا) تجزىة االيداع والتدبير رقم 

258 2999) البرائش املغرب
عنوانه)ا)  امللهوف  احمد  السيد 
 258 رقم  والتدبير  االيداع  تجزىة 

2999) البرائش املغرب
السيد عثما  امللهوف عنوانه)ا) 
 258 رقم  والتدبير  االيداع  تجزىة 

2999) البرائش املغرب
عنوانه)ا)  امللهوف  علي  السيد 
 258 رقم  والتدبير  االيداع  تجزىة 

2999) البرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبرائش بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم )22.
89I

ELYX CONSULTING

 UPLINE INVESTMENTS
FUND

إعال  متبدد القرارات

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 UPLINE INVESTMENTS FUND

»شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 7ع 
شارع ععد اللطيف بن قدور - - 

الدارالعيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
1ع1775.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   27 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل  تم 
للشركة من »7ع شارع ععد اللطيف 
العيضاء  الدار   29199  - قدور  بن 
املغرب« إلى » ع شارع باب املنصور ، 
فضاء باب انفا ، بناية »c« ، الطابق 
الدارالعيضاء   29199  -  ، األول 

املغرب«.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تقرر تمديد مدة الشركة إلى: 1 سنة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تمديد مدة الشركة إلى: 1 سنة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة 
من »7ع شارع ععد اللطيف بن قدور 
إلى  املغرب«  الدار العيضاء   29199  -
باب  « ع شارع باب املنصور ، فضاء 
 -  ، الطابق األول   ،  »c« بناية   ، انفا 

29199 الدارالعيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 94 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 811455.

81I

NE ADNANI TRAVAUX

 ABC ACTIVE BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NE ADNANI TRAVAUX
شقة رقم ع الطابق االر�سي اقامة 
منارة شارع محمد 6 كليز مراكش ، 

49999، مراكش املغرب

 ABC ACTIVE BUSINESS
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زينيث 
بيزنيس سنتر شارع مسلم تجوئة 
بوكار الطابق الثالث شقة رقم 14 
باب دكالة - 49999 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122(6(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ABC ACTIVE BUSINESS  :

.CONSULTING
1/مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

في الخدمات املبلوماتية و التواصل.
2/ مركز لالتصال.

ع/ االستيراد والتصدير..
زينيث   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بيزنيس سنتر شارع مسلم تجوئة بوكار 
باب   14 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

دكالة - 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد دحما  دحموني 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دحما  دحموني عنوانه)ا) 

* 9ع22) * فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دحما  دحموني عنوانه)ا) 

* 9ع22) * فرنسا
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 117عع1.

82I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 SKB AQUACULTURE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 SKB AQUACULTURE

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس، عمارة )، شقة 4 - 

999ع7 الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

296((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SKB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AQUACULTURE MOROCCO
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحياء املائية 
الـتجــاريـة  الـبـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـبـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـعاشــرة  بـصـفـة  تـرتـعـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـعـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  4 )، شقة  محمد الخامس، عمارة 

999ع7 الداخلة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (99  : يوسف  السالمي  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد حوزي محمد : 199 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السالمي يوسف عنوانه)ا) 
- - - امليلية .

عنوانه)ا)  محمد  حوزي  السيد 
4، حي املحمدي  بلوك  )62ع،  عمارة 

89999 اكادير املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السالمي يوسف عنوانه)ا) 

- - - امليلية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 9( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 242.

Iع8

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 SK SOUTH COMPANY
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 SK SOUTH COMPANY

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس، عمارة )، شقة 4 - 

999ع7 الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

296(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
SOUTH COMPANY MOROCCO
اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري 
الـتجــاريـة  الـبـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـبـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـعاشــرة  بـصـفـة  تـرتـعـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـعـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  4 )، شقة  محمد الخامس، عمارة 

999ع7 الداخلة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (99  : يوسف  السالمي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد حوزي محمد : 199 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السالمي يوسف عنوانه)ا) 

- - - امليلية .
عنوانه)ا)  محمد  حوزي  السيد 
4، حي املحمدي  بلوك  )62ع،  عمارة 

89999 اكادير املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السالمي يوسف عنوانه)ا) 

- - - امليلية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 9( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم ع24.
84I

ASMAA MEDIA GROUP

SIGHIMORO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك )ع الرقم 

29 البرنو�سي العيضاء، 29999، 
العيضاء املغرب

SIGHIMORO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 

زنقة احمد املجاطي اقامة ليأبال 
املباريف - ا لعيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ع4685.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 نونبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حمزة  ياسر  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   599 شبعا  
السيد  لفائدة  حصة   1.999 أصل 
)ة) املصطفى الغزوي بتاريخ 14 نونبر 

.2921
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 1ع))89.

85I

PRO-ACCOUNTING

ENTREPRISE EL BROUJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PRO-ACCOUNTING
89 شارع موالي سليما  عي  السعع 

، 9)295، الدار العيضاء املغرب
ENTREPRISE EL BROUJI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رياض 

األلفة رقم 118 مجموعة ) مدخل 
) - 29249 الدار العيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)1162ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير   29 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مجموعة   118 رقم  األلفة  »رياض 
الدار العيضاء   29249  -  ( مدخل   (
 1 رقم   46 »عمارة  إلى  املغرب« 
2ع292   - ليساسفة  يسرى  تجزئة 

الدارالعيضاء املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 6675.
86I

COMPTE A JOUR

MED AMN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
MED AMN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي حي اوالد 

بوطيب سكتور 9 رقم 52 - 62999 
الناظور الناظور.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

95ع29.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2922 فبراير   91 املؤرخ في 
»تصنيع وتحويل  نشاط الشركة من 
»نقل  إلى  العالستيكية«  املنتجات 
لآلخرين  والدولية  الوطنية  العضائع 
استيراد  نشاط  على  الحفاظ  مع 
واملنتجات  املنسوجات  وتصدير 

الغذائية واملنتجات الصحية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18 فبراير 

2922 تحت رقم 289.
87I

PRO-ACCOUNTING

AMOV GROUP

إعال  متبدد القرارات

PRO-ACCOUNTING
89 شارع موالي سليما  عي  السعع 

، 9)295، الدار العيضاء املغرب
AMOV GROUP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 89 شارع 
موالي سليما  الطابق ع رقم 25 

عي  السعع - ع2925 الدار العيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42767(

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 يناير   1( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

في حوزة  حصة   499 تفويت  مايلي: 

السيد العدري كريم لفائدة السيدة 
لهوايشري سارى

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
سارى  لهوايشري  السيدة  تبيي  

كمتصرفة للشركة ملدة غير محدودة 

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  شكل الشركة:   1- بند رقم 

الشركة هي شركة  ينص على مايلي: 

ذات مسؤولية محدودة

الذي  املساهمات:   6- رقم  بند 
العدري  االسيد   - مايلي:  على  ينص 

السيدة   - درهما   69.999  : كريم 

لهوايشري سارة : 49.999 درهما

بند رقم -12 التسيير: الذي ينص 

تم تبيي  كل من السيد  على مايلي: 

السيدة  و  كمتصرف  كريم  العدري 

لهوايشري سارى كمتصرفة مشاركة 

وذلك ملدة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 6674.

88I

SOCIETE CLEAN UP TIME SARL

STE CLEAN UP TIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CLEAN UP TIME SARL

 BLOC K N°212 CITE AL HOUDA

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

STE CLEAN UP TIME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع ك 
رقم 212 حي الهدى أكادير - 89999 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59465
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLEAN UP TIME
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

entrepreneur de nettoyage
nettoyage industriel -

 DÉRATISATION,  -
 DÉSINSECTISATION ET

.DÉSINFECTION
عنوا  املقر االجتماعي : مجمع ك 
رقم 212 حي الهدى أكادير - 89999 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ثورية الحيلي : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : ععوش  عفاف  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الحيلي  ثورية  السيدة 
اقامة مرحعا ع رقم 129 حي الداخلة 

اكادير 89999 اكادير املغرب.
السيدة عفاف ععوش عنوانه)ا) 
مجمع ك رقم 212 حي الهدى اكادير 

89999 اكادير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحيلي  ثورية  السيدة 
اقامة مرحعا ع رقم 129 حي الداخلة 

اكادير 89999 اكادير املغرب

عنوانه)ا)  ععوش  عفاف  السيد 
مجمع ك رقم 212 حي الهدى اكادير 

89999 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 4ع1985.

8(I

dakhla multiservices sarl

SAID.COM-ORO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

dakhla multiservices sarl
 NR 46 AVENUE ELWALAA &

 RUE ABDELKHALEK TORRES ،
73000، DAKHLA MAROC

SAID.COM-ORO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الرحمة، رقم 66 - 999ع7 الداخلة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

61ع2.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   27 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SAID.COM-ORO الشريك الوحيد 
معلغ رأسمالها 19.999 درهم وعنوا  
رقم  الرحمة،  حي  اإلجتماعي  مقرها 
الداخلة املغرب نتيجة  - 999ع7   66

ل : توقف نشاط الشركة .
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الداخلة  999ع7   -  66 رقم  الرحمة، 

املغرب. 
و عي :

و  صبري  السبيد  السيد)ة) 
999ع7   95 الرحمة  حي  عنوانه)ا) 
الداخلة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 91 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 168.
(9I

fiduciaire trascof

HM FLUIDES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire trascof
 tarik bnou ziad residence 91
 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc
HM FLUIDES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1) زنقة 
7ع الطابق السفلي حي الصدري - 

29999 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ع)1)4

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 يناير   96
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 HM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLUIDES
غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 

مواد العناء.
زنقة   (1  : عنوا  املقر االجتماعي 
 - الصدري  حي  السفلي  الطابق  7ع 

29999 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيدة حمامة مديحة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حمامة مديحة عنوانه)ا) 

 18 الرقم  2ع  الزنقة   1 دريسية 

29999 الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حمامة مديحة عنوانه)ا) 

 18 الرقم  2ع  الزنقة   1 دريسية 

29999 الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2921 تحت رقم 767489.

(1I

FIDUCIARE ECF

ALBIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

ALBIMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

دكسميد الطابق 1 الشقة 2 بن 

جدية - 29999 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15ععع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALBIMMO

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقارات وإدارة اإليجارات.

زنقة   5  : االجتماعي  املقر  عنوا  

بن   2 الشقة   1 الطابق  دكسميد 

جدية - 29999 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد النايدي أيوب : 599 حصة 

بقيمة 59.999 درهم للحصة.

 599  : ليلى  بلفاطمي  السيدة 

حصة بقيمة 59.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أيوب  النايدي  السيد 
ع7 زنقة ععد الكريم الخطابي الطابق 

الرابع شقة 14 29999 الدار العيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  ليلى  بلفاطمي  السيد 
ع7 زنقة ععد الكريم الخطابي الطابق 

الرابع شقة 14 29999 الدار العيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أيوب  النايدي  السيد 
الطابق  الخطابي  الكريم  ععد  زنقة 

الرابع شقة 14 29999 الدار العيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )ع7ع81.

(2I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE SMART
FOURNITURES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 SOCIETE SMART

FOURNITURES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�سي شارع املجد حي الرياض رقم 

122 - 9999) طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(278(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 يناير 2922 تقرر إنشاء 

و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 

املجد  بشارع  األول  بالبنوا   الكائن 

7ع7  قطبة   49 رقم  الرياض  حي 

األر�سي  الطابق  56ع  ب  الثاني  و 

 (9999  - املنطقة الصناعية اكزناية 

طرف  من  املسير  و  املغرب  طنجة 

السيد)ة) صالح وفاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 8)2598.

Iع)

AVIFARM

AVIFARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AVIFARM
رقم 1441 تجزئة الزرقطوني 

املحاميد الطابق االول الشقة 1 ، 

49999، مراكش املغرب

AVIFARM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 1441 

تجزئة الزرقطوني املحاميد الطابق 

االول الشقة 1 - 49999 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AVIFARM
تربية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االبقار و العجول
أو  االرانب  الدواجن  -تجارة 

الطرائد نصف الجملة أو بالجملة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املحاميد  الزرقطوني  تجزئة   1441
 49999  -  1 الشقة  االول  الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : لكليتي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لكليتي  احمد  السيد 
 1441 رقم  الزرقطوني  تجزئة 

املحاميد 49999 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لكليتي  احمد  السيد 
 1441 رقم  الزرقطوني  تجزئة 

املحاميد 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 998عع1.

(4I

FIDUCIAIRE BAMMOU

NESTRO TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

NESTRO TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 8 
بلوك ب ع الشقة رقم 12 املغرب 
البربي - 14999 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2929 أكتوبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NESTRO TRAV
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغال املختلفة أو العناء 
مقاولة في نقل االشخاص

تاجر مواد العناء بالتجزئة .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املغرب   12 الشقة رقم  ع  بلوك ب   8

البربي - 14999 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد سفيا  السالمي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيا  السالمي عنوانه)ا) 
زاوية موالي ععد الرحما  و   (5/8(
 14999  ( موالي ععد البزيز الشقة 

القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيا  السالمي عنوانه)ا) 
زاوية موالي ععد الرحما  و   (5/8(
 14999  ( موالي ععد البزيز الشقة 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 97 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

دجنبر 2929 تحت رقم 84ع89.

(5I

ORA CONSULTING

ANAFLOUS DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORA CONSULTING
رقم 5 زنقة قنيطرة م.ج ، 59999، 

مكنا9 املغرب
 ANAFLOUS DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RN N°6, وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 KM 8 ENA MEKNES 50000

مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 مار9   96
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANAFLOUS DISTRIBUTION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 NEGOCIANT ET TRANSPORT
 DE MARCHANDISES POUR

.PROPRE COMPTE
 RN N°6, : عنوا  املقر االجتماعي
 KM 8 ENA MEKNES 59999

مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : حفيظة  عياد  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حفيظة  عياد  السيدة 
 2 1 الشطر  1 مرجا   26 طابق  رقم 

59999 مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حفيظة  عياد  السيدة 
 2 1 الشطر  1 مرجا   26 طابق  رقم 

59999 مكنا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار9   94 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2921 تحت رقم ع114.
(6I

GESTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE

 Gestion et Développement
Durable

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GESTION ET DEVELOPPEMENT
DURABLE

عمارة مابيال C محل )، شارع 
تادال،9)199، الرباط املغرب، 
 Gestion et Développement
Durable شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي 

عمارة مابيال C محل )، شارع 
تادال،9)199، الرباط املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
157791

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Gestion et Développement

.Durable
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الدراسة  بإيجاز  الشركة  غرض 
واالستشارة في مجال العيئة والتنمية 
املستدامة وتسويق املنتجات املحلية 
عمارة  االجتماعي  املقر  عنوا  
مابيال C محل )، شارع تادال،9)199، 

الرباط املغرب. 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 59.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   59 كتا :  سبيد  السيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة   459 كتا :  مريم  السيدة 

بقيمة 199 درهم للحصة .
 Gestion et الشركة 
 Développement Durable : 500

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كتا   سبيد  السيد 
 199(9 شقة  تانسيفت  6،زنقة 

الرباط املغرب 
عنوانه)ا)  كتا   مريم  السيدة 
 199(9 شقة  تانسيفت  6،زنقة 

الرباط املغرب
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سبيد  كتا   السيد 
 199(9 شقة  تانسيفت  6،زنقة 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   92 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم2295796ع4919

(7I

AFRODITA

ASSIRAJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ASSIRAJ TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 92 زاوية 

شوارع إبن تومرت وكندي إقامة 

هيام الطابق االول مكتب رقم 19 - 

9999) طنجة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ع188.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 يناير   29 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

أقوضاض سفيا  كمسير آخر

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 259878.

(8I

AFRODITA

ASSIRAJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

ASSIRAJ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 92 زاوية 

شوارع إبن تومرت وكندي إقامة 

هيام الطابق االول مكتب رقم 19 - 

9999) طنجة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ع188.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 يناير   29 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

أقوضاض أما  أهلل كمسير آخر

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 259878.

((I

AFRODITA

ASSIRAJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ASSIRAJ TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 92 زاوية 
شوارع إبن تومرت وكندي إقامة 

هيام الطابق االول مكتب رقم 19 - 
9999) طنجة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ع188.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   29 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

أقوضاض هيام كمسير آخر
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 259878.
199I

HOLMARCOM

NEJMAT AL BAYDAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

HOLMARCOM
29 زنقة مصطفى املباني ، 29989، 

الدار العيضاء املغرب
NEJMAT AL BAYDAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
مصطفى املباني 29 شارع مصطفى 

املباني 29989 الدار العيضاء 
املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(4((5
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2921 دجنبر   27 في  املؤرخ 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

أي  درهم«   14.999.999« قدره 

إلى  درهم«   28.999.999« من 

 : طريق  عن  درهم«   14.999.999»

تخفيض عدد األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع1  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 6ع8982.

191I

cabinet idrissi

 STE CAFE LA ROCADE SARL
A AU

إعال  متبدد القرارات

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 1ع

30000، fes maroc

 STE CAFE LA ROCADE SARL

A AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: ع21 ا 

قطبة اولفري 1 الضحى عمارة ا 

ع21 ج ه )ع شقة 1 - 9999ع فا9 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.56(15

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2921 تم اتخاذ   17 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وفاة السيد حميد الورايني 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

شهادة  خالل  من  االسهم  تقسيم 

االراتة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

مسيرة  زكية حجوبي  السيدة  تبيي  

للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شهادة  خالل  من  االسهم  تقسيم 

االراتة
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بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسيرة  زكية حجوبي  السيدة  تبيي  
14من  املادة  تغيير  وبالتالي  للشركة 

القانو  االسا�سي للشركة 
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة دات املسؤولية املحدودة 
دات الشريك الوحيد الى شركة دات 

املسؤولية املحدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا9 بتاريخ 19 يناير 2922 

تحت رقم 7/2922ع1.
192I

FISCALEX MAROC

CBCM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

CBCM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي مسلم 
تجزئة بوكار الطابق ع شقة 14 باب 

دكالة مراكش - 49999 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)4ع122

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
.CBCM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعاني السكنية وغير السكنية.

عنوا  املقر االجتماعي : حي مسلم 
باب   14 ع شقة  تجزئة بوكار الطابق 
مراكش   49999  - مراكش  دكالة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد عز الدين شريفي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عز الدين شريفي عنوانه)ا) 

مراكش 49999 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين شريفي عنوانه)ا) 

مراكش 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   91 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2416ع1.
Iع19

كومافيد

 SOCIETE BE MARKERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

كومافيد
19 شارع ععد هللا شفشاوني وجدة ، 

69999، وجدة املغرب
 SOCIETE BE MARKERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق تازة 

حي الوحدة زنقة م 25 رقم 51 - 
69999 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)974ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير   97 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE BE MARKERS SARL
درهم   199.999 رأسمالها  معلغ 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق تازة 

 -  51 رقم   25 م  زنقة  الوحدة  حي 
69999 وجدة املغرب نتيجة ل : عدم 
قيام الشركة باألنشطة التي أسست 

من أجلها .
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تازة حي الوحدة زنقة م 25 رقم 51 - 

69999 وجدة املغرب. 
و عي :

السيد)ة) ياسر براجع و عنوانه)ا) 
طريق تازة حي الوحدة زنقة م 25 رقم 
كمصفي  املغرب  وجدة   69999  51

)ة) للشركة.
و  سويفي  يوسف  السيد)ة) 
عنوانه)ا) طريق تازة حي الوحدة زنقة 
69999 وجدة املغرب   51 رقم   25 م 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
بطريق   : الوثائق املتبلقة بالتصفية 
 51 رقم   25 تازة حي الوحدة زنقة م 

وجدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   92 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 78ع.

194I

FISCALEX MAROC

PWSL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

PWSL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 124 درب 
سيدي احمد السو�سي حي سيدي 

بن سليما  مراكش املدينة - 49999 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

87ع61.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في ع1 دجنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«124 درب سيدي احمد السو�سي حي 
 - سيدي بن سليما  مراكش املدينة 
 298« إلى  املغرب«  مراكش   49999
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 -  1 اسفي مراكش مكتب رقم د اش 

49999 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع9  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2528ع1.

195I

FISCALEX MAROC

HOLDING ZELAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
HOLDING ZELAI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم1 
ملكية الهامبرا 1ع/19 اطلس كولف 

ريسورت شقة رقم 86ع النخيل 
الجنوبي مراكش - 49999 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.192175

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في ع2 دجنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
1/19ع  الهامبرا  ملكية  »محل رقم1 
رقم  شقة  ريسورت  كولف  اطلس 
 - مراكش  الجنوبي  النخيل  86ع 
 298« إلى  املغرب«  مراكش   49999
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 - ع  اسفي مراكش مكتب رقم د اش 

49999 مراكش املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع9  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2542ع1.

196I

 THE GULDEN SERVICES FOR FUTURE

CHARTING G.S.F.C

 G.S.F.C THE GOLDEN
 SERVICES FOR FUTURE

CHARTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 THE GULDEN SERVICES FOR
FUTURE CHARTING G.S.F.C

 Hay el baraka rue 13 n181 ،
29659، الدار العيضاء املغرب

 G.S.F.C THE GOLDEN SERVICES
FOR FUTURE CHARTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 rue 10 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 liberté 3 ème étage appt n5 -

29129 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع8ع8ع4
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   291( ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 G.S.F.C : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 THE GOLDEN SERVICES FOR

.FUTURE CHARTING
توجيه و   : غرض الشركة بإيجاز 

تأطير الطلعة .
 rue 19  : عنوا  املقر االجتماعي 
 liberté 3 ème étage appt n5 -

29129 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 199 سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد منصف وردي : 199 حصة 
بقيمة 1.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وردي  منصف  السيد 
حي البركة زنقة ع1عمارة 181 29659 

الدار العيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  وردي  منصف  السيد 
حي البركة زنقة ع1عمارة 181 29659 

الدار العيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز )291 تحت رقم -.
197I

AFRODITA

ASSIRAJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ASSIRAJ TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 92 زاوية 
شوارع إبن تومرت وكندي إقامة 

هيام الطابق االول مكتب رقم 19 - 
9999) طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ع188.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوعرفة  )ة)  السيد  تفويت 
أقوضاض 99ع حصة اجتماعية من 
)ة)  حصة لفائدة السيد   (99 أصل 
يناير   29 بتاريخ  أقوضاض  سفيا  

.2922
بوعرفة  )ة)  السيد  تفويت 
أقوضاض 99ع حصة اجتماعية من 
)ة)  حصة لفائدة السيد   (99 أصل 
يناير   29 أما  أهلل أقوضاض بتاريخ 

.2922

 تفويت السيد )ة) بوعرفة أقوضاض
أصل  من  اجتماعية  حصة  99ع 
هيام  )ة)  حصة لفائدة السيد   (99

أقوضاض بتاريخ 29 يناير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 259878.

198I

tensiftconsultant

RIYTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46999، آسفي املغرب
RIYTRAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

لحميدات فرقة ملغوير جماعة خط 
ازكا  - 46999 اسفي املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.717(
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2922 يناير  ع1  في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.265.999»
 2.665.999« إلى  درهم«   499.999»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2922 تحت رقم 128.

19(I

HAYTAM CONSEIL

BAALI BROSSERIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc

BAALI BROSSERIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 45 تجزئة 
لعنى 1 محل رقم 2 سيدي مبروف - 

29289 الدارالعيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
عع)422.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2921 نونبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«199.999 درهم« أي من »199.999 
عن  درهم«   299.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 898866.
119I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

SUEñO.STRUCTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
SUEñO.STRUCTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم )8 
تجزئة الحسناوية 1 مرجا  1 - 

59979 مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع5549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SUEñO.STRUCTURE
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات في الهندسة املدنية.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  1 مرجا    1 تجزئة الحسناوية   8(

59979 مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد محسن اخوبزي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسن اخوبزي عنوانه)ا) 
 59999 فتح الزهر   11 زنقة   2( رقم 

مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن اخوبزي عنوانه)ا) 
 59999 فتح الزهر   11 زنقة   2( رقم 

مكنا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 589.

111I

FISCALITY CONSULTING CENTER

GR7T2P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
GR7T2P شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدور 

االر�سي رقم 1ج.م الداوديات 

الوحدة 4 رقم ع4/48 - 49999 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ع1225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GR7T2P
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال متنوعة أو مقاول بناء
والطرق  الصحي  والصرف  العناء 

والسعاكة والكهرباء وشعكة متنوعة.
الدور   : االجتماعي  املقر  عنوا  

االر�سي رقم 1ج.م الداوديات الوحدة 
مراكش   49999  - 4/ع48  رقم   4

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:

السيد املغازلي هشام : 559 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد املغازلي محمد : 459 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  املغازلي  السيد 

املحمدي  الحي   4 الوحدة  ع48 

الداوديات 49999 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  املغازلي  السيد 

 16 شقة   5 عمارة  الحديقة  إقامة 

مراكش   49999 االزدهار  ع  طابق 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  املغازلي  السيد 
املحمدي  الحي   4 الوحدة  ع48 

الداوديات 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   97 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 5ع26ع1.

112I

mohammed boumzebra

BIO BENI MELLAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
BIO BENI MELLAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراب بام 
1 مركز براديا - 299ع2 الفقيه بن 

صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENI MELLAL
غرض الشركة بإيجاز : تاجر زيوت 

الطبام بالتقسيط - تاجر.
عنوا  املقر االجتماعي : مراب بام 
بن  الفقيه  299ع2   - براديا  مركز   1

صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 
199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:

السيد املير يوسف : 1.999 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  املير  السيد 
صالح  بن  الفقيه  299ع2  براديا 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  املير  السيد 
صالح  بن  الفقيه  299ع2  البراديا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

19 فبراير 2922 تحت رقم 57.
Iع11

RA CONSULTING

 STE GROUPE MOHAMED
NEJME CHAMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
 STE GROUPE MOHAMED
NEJME CHAMAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 
الكريم الخطابي، عمارة بن مو�سى، 
الكواش طابق 2 فا9 9999ع فا9 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع7128

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE MOHAMED NEJME

.CHAMAL
ادارة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسغالل مزرعة.
عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 
عمارة بن مو�سى،  الخطابي،  الكريم 
فا9  9999ع  فا9   2 الكواش طابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املصطفى الصادقي : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصادقي  املصطفى  السيد 
البروج  الربيع  ام  تباونية  عنوانه)ا) 

سطات 26999 فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الصادقي  اكرم  السيد 
 2 رقم   1( حي القد9 معاركة عمارة 
العيضاء   29699 البرنو�سي العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 726.
114I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 ALMAGHRIB EURO-UK
LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 ALMAGHRIB EURO-UK

LOGISTICS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املحيطة رقم 4. - 49999 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122721
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ALMAGHRIB EURO-UK  :

.LOGISTICS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السريع  والبريد  لآلخرين  العضائع 
ونقل الطرود واألمتبة غير املصحوبة
والدولي  الوطني  البري  النقل 

للعضائع املختلفة
والتوزيع  والتصدير  االستيراد 

التجاري والخدمات املختلفة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
مراكش   49999  -  .4 رقم  املحيطة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 599  : السيد رباع حسام الدين 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
599 حصة   : السيد الكراب عمر 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  حسام  رباع  السيد 
 88 عمارة   2 إقامة سلمى  عنوانه)ا) 
مراكش   49999 تاركة   12 شقة 

املغرب.

السيد الكراب عمر عنوانه)ا) دوار 
الزمامرة  الغنادرة  الحدادة  املناقرة 

59ع24 سيدي بنور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  حسام  رباع  السيد 
 88 عمارة   2 إقامة سلمى  عنوانه)ا) 
مراكش   49999 تاركة   12 شقة 

املغرب
السيد الكراب عمر عنوانه)ا) دوار 
الزمامرة  الغنادرة  الحدادة  املناقرة 

59ع24 سيدي بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2825ع1.
115I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

YOUSSRA TAPISSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
YOUSSRA TAPISSERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 12 شارع 

خالد ابن الوليد الطابق الثالث 
إقامة رقم -96 طنجة - 9999) 

طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(7941

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  28 دجنبر  املؤرخ في 
شركة   YOUSSRA TAPISSERIE
معلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 12 شارع خالد ابن 
الوليد الطابق الثالث إقامة رقم -96 
طنجة - 9999) طنجة املغرب نتيجة 

لتوقف نشاط الشركة..
و عي :

و  املبتصم  عادل  السيد)ة) 
مجمع  بوبانة  طريق  عنوانه)ا) 
 (9999  95 فيال  كولف  اطلسية 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 28 دجنبر 2921 وفي 12 شارع 
خالد إبن الولعد الطابق الثالث إقامة 
طنجة   (9999  - طنجة.   96- رقم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 7ع)259.
116I

فيسكونت خدمات

COGNISE SOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيسكونت خدمات
شارع محمد حجاج تطوا ، 949ع)، 

تطوا  املغرب
COGNISE SOFT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع خالد 
بن الوليد مركب التجاري االندلس 
رقم.8ع1 - 999ع) تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9887ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COGNISE SOFT
االستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  االعالميات  الخدمات  التصدير  و 

البرمجة..
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شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
التجاري  مركب  الوليد  بن  خالد 
تطوا   999ع)   - االندلس رقم.8ع1 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الغني  ععد  ماز   البريقي  السيد 
ععد القادر : 199 حصة بقيمة 199 

درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغني  ععد  ماز   البريقي  السيد 
اليمن  صنباء  ععد القادر عنوانه)ا) 

8ع727 صنباء اليمن.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغني  ععد  ماز   البريقي  السيد 
اليمن  صنباء  ععد القادر عنوانه)ا) 

8ع727 صنباء اليمن
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   91 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 42ع.

117I

نوغلب

MEDILLINE
إعال  متبدد القرارات

نوغلب
شقة ع الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مرجا  2 مكنا9 شقة ع 
الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مرجا  2 مكنا9، 59999، مكنا9 
املغرب

MEDILLINE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 714 
مرجا  ع مكنا9 - - مكنا9 املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

عع)54.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 599 روشدي  حميد  السيد  تفويت 
 599 اصل  من  اجتماعية  حصة 
لفائدة السيد رشدي عثما   حصة 

بتاريخ 28 يناير 2922.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
الي  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  النظام  مقتضيات  تبديل 

للشركة.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشكل القانوني للشركة شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
 MEDILLINE»« اسم  الشركة  تأخذ 
والذي يجب أ  تضاف   ،  SARL AU
إليه دائًما ععارة شركة ذات مسؤولية 
ورأ9  وحيد  مساهم  مع  محدودة 

مالها.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بمعلغ  الشركة  مال  رأ9  تحديد  تم 
مقسمة إلى ألف   ، مائة ألف درهم 
)199.99) درهم  )1999) سهم بمائة 
لكل منها ، على أ  يتم االكتتاب فيها 
مدفوًعا  ا 

ً
وبسيط خالًصا  نقًدا  كلها 

بالكامل ومخصًصا بالكامل للمساهم 
الوحيد السيد رشدي عثما .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   98 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 465.
118I

MJ MANAGEMENT

بور أكس لوجيستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
RUE IBN TOUMARTع 

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

بور أكس لوجيستيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )2 زنقة 

عامر ابن عاص الطابق ع رقم 26 

طنجة - 9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع12457

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
بور   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أكس لوجيستيك.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي والبالمي للعصائع.
زنقة   2(  : عنوا  املقر االجتماعي 
 26 رقم  ع  الطابق  ابن عاص  عامر 

طنجة - 9999) طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : املهدي  صبري  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
صبري   : املهدي  السيدصبري 

 199 قيمتها  حصة   1999 املهدي 

درهم بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهدي  صبري  السيد 
زنقة كوتمبرك رقم 51 طنجة 9999) 

طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املهدي  صبري  السيد 
زنقة كوتمبرك رقم 51 طنجة 9999) 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1474.
11(I

إئتمانيات الدريوش

Société LARANISS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن ععد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 2999)، البرائش املغرب
 Société LARANISS TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 
شبعا  2 رقم ع65 - 2999) 

البرائش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع)58.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2922 فبراير   97 املؤرخ في 
 Transport« من  الشركة  نشاط 
 de personnel pour le compte
Travaux mécanique« إلى »d’autrui

.»Tôlerie   
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبرائش بتاريخ 16 فبراير 

2922 تحت رقم 215.
129I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

AIN ZAMZAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

AIN ZAMZAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها االجتماعي شارع 
بيروت اقامة السباد الحي االداري 
مكتب ع - 999ع2 بني مالل املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

4(77
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2921 نونبر   17 في  املؤرخ 
 AIN« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 GROUPE 3G« إلى   »ZAMZAM

. »PLUS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم ع27.
121I

TAWAF ABDALLAH

CHABHOME IMMOBILIER
إعال  متبدد القرارات

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

 CHABHOME IMMOBILIER
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 19 

زنقة الشراردة درب لوبيال بوركو  
الدارالعيضاء - 29249 الدارالعيضاء 

املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع9)524.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   91 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
فتيحة  السيدة  مابي   تفويت أسهم 
شروق والسيد أسامة شبري و تغيير 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

الوحيد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيدة فتيحة شروق من 
وتبيي   للشركة  كمسيرة  منصبها 
السيد أسامة شبري مسيرا للشركة 

ملدة غير محددة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تحيي  القواني  األساسية للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
أسامة شبري...........199999 درهم

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
أسامة شبري...........1999 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 259ع81.
122I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 GROUPE 3G PLUS EX)AIN
ZAMZAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 GROUPE 3G PLUS EX(AIN
ZAMZAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

بيروت اقامة السباد الحي االداري 
مكتب ع شارع بيروت اقامة السباد 
الحي االداري مكتب ع 999ع2 بني 

مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(77

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 نونبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) محمد توشنت  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.699
)ة)  السيد  لفائدة  حصة  499.ع 
نونبر   17 بتاريخ  وشواش  لحسي  

.2921
الببرية  حميد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.799
)ة)  السيد  لفائدة  حصة  99ع.ع 
نونبر   17 بتاريخ  وشواش  لحسي  

.2921

)ة) حسن توشنت  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة  99ع.ع 
دجنبر   16 بتاريخ  توشنت  محمد 

.2921
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم ع18-ع27.
Iع12

ETS COMPTA HOUSE

TAOUHMATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

TAOUHMATE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز كاف 
النسور خنيفرة - 54999 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

418(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAOUHMATE
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 
املختلفة- الغير-االشغال  لحساب 

املفاوضة.
عنوا  املقر االجتماعي : مركز كاف 
خنيفرة   54999  - خنيفرة  النسور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لبواري ععد الرحيم : 599 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد اقجيف ععد البزيز : 599 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  ععد  لبواري  السيد 
الحي االداري كاف النسور  عنوانه)ا) 

خنيفرة 54999 خنيفرة املغرب.
البزيز  ععد  اقجيف  السيد 
كاف  مركز  القد9  حي  عنوانه)ا) 
خنيفرة   54999 خنيفرة  النسور 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البزيز  ععد  اقجيف  السيد 
كاف  مركز  القد9  حي  عنوانه)ا) 
خنيفرة   54999 خنيفرة  النسور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2922 تحت رقم 65.

124I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 GROUPE 3G PLUS EX )AIN
)ZAMZAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 GROUPE 3G PLUS EX (AIN
ZAMZAM) »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 

بيروت اقامة السباد الحي االداري 
مكتب ع املغرب 999ع2 بني مالل 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4(77
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 17 نونبر 2921
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األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانو :  مقتضيات  مع  للشركة 
ومن القانو    7  ,6 ع,  تغيير الفصول 
اسم  تغيير  ببد  للشركة  االسا�سي 
الشركة و تفويض جزء من حصص 

الشركاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم ع27.
125I

EZY MAT

ايزي مات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EZY MAT
 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 46

 6 4، 20000، CASABLANCA
MAROC

ايزي مات شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 64 شارغ 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

29999 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59(24(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 يونيو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
ايزي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مات.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع الجل الغير.
64 شارغ  عنوا  املقر االجتماعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

29999 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زهرا  شمس الدين : 799 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

99ع حصة   : السيدة الدق يامنة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  شمس  زهرا   السيد 
عنوانه)ا) عع2 تجزئة ركراكة 26199 

برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  يامنة  الدق  السيدة 
برشيد   26199 ركراكة  تجزئة  ع21 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  شمس  زهرا   السيد 
عنوانه)ا) عع2 تجزئة ركراكة 26199 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 91 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2921 تحت رقم 8)7859.
126I

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE IBN SINA

شركة املحاصة
تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
IBN SINA شركة املحاصة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 
طوليدو - 9999) طنجة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

))ع5.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   26 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

محعوب يوسف كمسير آخر
تعبا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251977.
127I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إن�سي كروب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دو9 مار9 رقم 44 ، 

9999)، طنجة املغرب

إن�سي كروب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : )2 إقامة 

نرماندي ع شارع لعنا  الطابق 7 

الشقة 15ـ 9999) طنجة - 9999) 

طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.77161

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تقرر حل  95 دجنبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  كروب  إن�سي 

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 

وعنوا   درهم   19.999 رأسمالها 

إقامة نرماندي   2( مقرها اإلجتماعي 

 15 الشقة   7 شارع لعنا  الطابق  ع 

طنجة   (9999  - طنجة  ـ9999) 

املغرب نتيجة ل انبدام اآلفاق.

و عي :

السيد)ة) يوسف املرابط املويلكي 

 ،2179  ،48 بوردينك  عنوانه)ا)  و 

 2179 بلجيكا،   ،2179 أنتويربي ، 

أنتوربي  بلجيكا كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

بتاريخ 95 دجنبر 2921 وفي )2 إقامة 

 7 الطابق  لعنا   شارع  ع  نرماندي 

 (9999  - طنجة  ـ9999)   15 الشقة 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 9ع)259.

128I

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE IBN SINA

شركة املحاصة

تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

IBN SINA شركة املحاصة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

طوليدو - 9999) طنجة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

))ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 يناير   26 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

محعوب ياسي  كمسير آخر

تعبا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251977.

12(I

RIF CONSEIL SARL

BELLANOUR - SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

BELLANOUR - SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الكندي شارع 92 رقم 98 الناظور - 

62999 الناظور املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع9)22

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2921 غشت  9ع 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BELLANOUR - SARL

- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير منتجات التجميل.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الناظور   98 رقم   92 الكندي شارع 

62999 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : ثرحانينة  نورا  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 1.999  : ثرحانينة  نورا  السيدة 

بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ثرحانينة عنوانه)ا)  نورا  السيدة 

بوعرك   28 بلوك  حسن  قطاع 

الناظور 62999 الناظور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ثرحانينة عنوانه)ا)  نورا  السيدة 

بوعرك   28 بلوك  حسن  قطاع 

الناظور 62999 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 شتنبر 

2921 تحت رقم 4997.

9Iع1

VOLEM TECHNOLOGIE

volem technologie
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VOLEM TECHNOLOGIE
زنقة سيدي براهيم رقم 52 أحفير، 

959ع6، أحفير املغرب
volem technologie شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة جمال 

الدين األفغاني رقم 15 الطابق 
األول شقة ع وجدة - 69999 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)878ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 volem : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.technologie
بشكل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  الفنية  القطع  تركيب  رئي�سي 
لالستخدام  واملعاني  العناء  مشاريع 

الصناعي والتجاري
مشاريع  وتشغيل  تركيب   -

اإلتصاالت
الخبرات  وتطوير  استغالل   -

ملشاريع سمارت سيتي.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
جمال الدين األفغاني رقم 15 الطابق 
69999 وجدة   - ع وجدة  األول شقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (79  : قضاض  محمد  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيدمحمد قضاض : 9ع بقيمة 
199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد قضاض عنوانه)ا) 
959ع6   52 زنقة سيدي براهيم رقم 

أحفير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد قضاض عنوانه)ا) 
959ع6   52 زنقة سيدي براهيم رقم 

أحفير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 4ع.

1Iع1

FIDACTIVE

GHARADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

GHARADI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

91 زنقة ابن تيمية حي املوظفي  - 
89999 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)7ععع.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير  1ع  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
معلغ   GHARADI الوحيد  الشريك 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
ابن  زنقة   91 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
اكادير   89999  - تيمية حي املوظفي  

املغرب نتيجة ل : تصفية ودية .

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - املوظفي   حي  تيمية  ابن  زنقة   91

89999 اكادير املغرب. 

و عي :

السيد)ة) حسني  مر�سي بركات و 
8 زنقة الذكريات تالبرجت  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  اكادير   89999

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة   8  : الوثائق املتبلقة بالتصفية 

الذكريات تالبرجت اكادير 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198611.

2Iع1

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE IBN SINA
شركة املحاصة

تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

IBN SINA شركة املحاصة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

طوليدو - 9999) طنجة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

))ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 يناير   26 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

محعوب ععد القادر كمسير آخر

تعبا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251977.

Iعع1
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HAYTAM CONSEIL

BAALI BROSSERIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc

BAALI BROSSERIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع9 زنقة 
آيت أوريرالطابق التاني حي بوركو  

شارع موالي يوسف - 29949 
الدارالعيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

عع)422.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2921 نونبر   22 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«ع9 زنقة آيت أوريرالطابق التاني حي 
بوركو  شارع موالي يوسف - 29949 
الدارالعيضاء املغرب« إلى »45 تجزئة 
2 سيدي مبروف -  1 محل رقم  لعنى 

29289 الدارالعيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 898866.
4Iع1

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE IBN SINA

شركة املحاصة
تغيير تسمية الشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
IBN SINA شركة املحاصة

وعنوا  مقرها االجتماعي 19 زنقة 
طوليدو - 9999) طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

))ع5

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2922 يناير   26 في  املؤرخ 

 SOCIETE« من  الشركة  تسمية 

 CIVILE IMMOBILIERE IBN

 SOCIETE CIVILE« إلى   »SINA

. »IMMOBILIERE FIRST

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251977.

5Iع1

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

TECOSEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION

 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER

الشقة رقم 11 الطابق الثاني العقبة 
رقم 22 تجزئة الزيتو  شارع مديونة 

، 46999، اسفي اسفي

TECOSEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة رقم 

ع2 البمارة 29 الشقة 96 بالد الجد 

- 46999 اسفي اسفي

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

عع125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECOSEN

مبالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتدبير النفايات الصناعية واملنزلية.

عنوا  املقر االجتماعي : زنقة رقم 
ع2 البمارة 29 الشقة 96 بالد الجد - 

46999 اسفي اسفي.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد الواحد عاطفي : 759 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة   259  : السيد ياسر الحلو 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عاطفي  الواحد  ععد  السيد 
عنوانه)ا) رقم ع1 تجزئة ا ب 9 زنقة 
م حي املدينة الجديدة 46999 اسفي 

اسفي.
عنوانه)ا)  الحلو  ياسر  السيد 
 2 ط   1 رقم  ع1  ع  املنزه  اقامة 
الشالالت املحمدية 28899 املحمدية 

املحمدية.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسر الحلو عنوانه)ا) اقامة 
الشالالت   2 ط   1 رقم  ع1  ع  املنزه 
املحمدية 28899 املحمدية املحمدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتاريخ - تحت رقم -.
6Iع1

Cabinet KAWTAR SEBARI

AUSTRAL CARS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet KAWTAR SEBARI
شارع يوسف بن تاشفي  ، إقامة 
الشهعاء ,الطابق الرابع, رقم 217 - 

طنجة ، 9999)، طنجة املغرب
AUSTRAL CARS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي البرانص2 

نرجس شارع الريحا  رقم 54 
الطابق رقم 1 - 9999) طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

881ع12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   94

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUSTRAL CARS SARL

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق..

عنوا  املقر االجتماعي : البرانص2 

نرجس شارع الريحا  رقم 54 الطابق 
رقم 1 - 9999) طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 59.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد سبيد املود  : 259 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 259  : اعراب  الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املود   سبيد  محمد  السيد 

شارع  نرجس  البرانص  عنوانه)ا) 

 (9999 طنجة   54 رقم  الريحا  

طنجة املغرب.

السيد عز الدين اعراب عنوانه)ا) 

تطوا  دوار املنار العحراويي  الفحص 

أنجرة 9999) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املود   سبيد  محمد  السيد 

شارع  نرجس  البرانص  عنوانه)ا) 

 (9999 طنجة   54 رقم  الريحا  

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   94 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 28ع259.

7Iع1
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cabinet aux services des affaires

SAFAE WORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

SAFAE WORKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
الجديد بني محمد سجلماسة 
الريصاني - 52459 الريصاني 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12745

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2922 فبراير   97 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«499.999 درهم« أي من »699.999 
عن  درهم«   1.999.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 8/2922).
8Iع1

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE
BACHAER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
BACHAER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

طوليدو - 9999) طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24697

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2922 تم اإلعالم  يناير   26 املؤرخ في 

بوفاة الشريك ععد السالم املحعوب 

 
ً
تعبا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

يونيو   98 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

)291 بالشكل األتي :

 12  ، محعوب  محمد  السيد)ة) 

حصة.

 ، محعوب  القادر  ععد  السيد)ة) 

12 حصة.

 12  ، محعوب  حسن  السيد)ة) 

حصة.

 12  ، محعوب  يوسف  السيد)ة) 

حصة.

 12  ، محعوب  محسن  السيد)ة) 

حصة.

 12  ، محعوب  ياسي   السيد)ة) 

حصة.

 6  ، محعوب  فاطمة  السيد)ة) 

حصة.

 6  ، محعوب  لطيفة  السيد)ة) 

حصة.

 6  ، محعوب  جميلة  السيد)ة) 

حصة.

 19  ، البرادي  فاطمة  السيد)ة) 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251925.

I)ع1

FISCALEX MAROC

SURF UP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SURF UP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
2 ملكية الهامبرا 1ع/19 اطلس 
كولف ريزورت شقة رقم 86ع 

النخيل الجنوبي مراكش - 49999 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.196665
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في ع2 دجنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
1/19ع  ملكية الهامبرا   2 »محل رقم 
اطلس كولف ريزورت شقة رقم 86ع 
 49999  - مراكش  الجنوبي  النخيل 
الحي   298« إلى  املغرب«  مراكش 
اسفي  غانم طريق  الصناعي سيدي 
مراكش مكتب رقم د اش 2 298 الحي 
اسفي  غانم طريق  الصناعي سيدي 
 49999 2 مراكش مكتب رقم د اش 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   97 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2ع26ع1.
149I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 BNI BOUAYACH RENT CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 BNI BOUAYACH RENT CAR
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

بوغرما  بني بوعياش الحسيمة - 
299ع الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BNI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BOUAYACH RENT CAR SARL

.AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الحسيمة  بوعياش  بني  بوغرما  

299ع الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2922 سنة .

 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 BNI BOUAYACH الشركة 

 RENT CAR SARL AU : 5.999

حصة بقيمة 199 درهم للحصة .

 BNI BOUAYACH الشركة 

RENT CAR SARL AU : 5999 بقيمة 

199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اكوح  فاطمة  السيدة 

الحسيمة  بوعياش  بني  الثاني  حي 

2999ع الحسيمة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اكوح  فاطمة  السيدة 

الحسيمة  بوعياش  بني  الثاني  حي 

2999ع الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 98 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم ع61ع.
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moorish co

FOURMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
FOURMAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املباني 
الطابق 2 رقم 85 الدارالعيضاء - 

29999 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2611ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOURMAT
التوريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البامة ونقل  والتجارة في مواد العناء 

العضائع.
61 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املباني 
 - الدارالعيضاء   85 رقم   2 الطابق 

29999 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : ببزيز  جمال  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ببزيز  جمال  السيد 

اآلمل  اقامة  يوسف  موالي  شارع 

الشقة 95 تازة 5999ع تازة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ببزيز  جمال  السيد 

اآلمل  اقامة  يوسف  موالي  شارع 

الشقة 95 تازة 5999ع تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 6ع8126.

142I

moorish co

AMG BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

AMG BAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 

ع الطابق 4 رقم 29 الدار العيضاء - 

29999 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

921عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AMG  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BAT

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء املختلفة ، بيع الشراء ، التجارة.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 

إقامة شهرزاد  وزنقة سمية  املومن 

 - الدار العيضاء   29 4 رقم  الطابق  ع 

29999 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد ععد االله مكرم 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععد االله مكرم عنوانه)ا) 

ليساسفة اقامة رياض صوفيا م 9 

7 عمارة 6 شقة 4) طابق 1 العيضاء 

29999 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععد االله مكرم عنوانه)ا) 

ليساسفة اقامة رياض صوفيا م 9 

7 عمارة 6 شقة 4) طابق 1 العيضاء 

29999 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 86عع81.

Iع14

سل سوليسيو 

إلكدياس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سل سوليسيو 

تجزئة البساتي  شارع العلح رقم )18 

، 9999)، طنجة املغرب

إلكديا9 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفي  الطابق 2 

الشقة ع - 9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع)1245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إلكديا9.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأعمال  الكهربائية  التركيعات 

السعاكة والتركيعات األخرى.
شارع   5  : عنوا  املقر االجتماعي 
يوسف ابن تاشفي  الطابق 2 الشقة 

ع - 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : ياسي   البالوي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد السبيد در9 : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ياسي  عنوانه)ا)  البالوي  السيد 
مدشر اجزناية 9999) طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  در9  السبيد  السيد 
عمارة   5 مجموعة  الرحمة  النخيل 
بوعزة  دار  احمد  اوالد   11 الرقم   2

29999 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ياسي  عنوانه)ا)  البالوي  السيد 
مدشر اجزناية 9999) طنجة املغرب
عنوانه)ا)  در9  السبيد  السيد 
عمارة   5 مجموعة  الرحمة  النخيل 
بوعزة  دار  احمد  اوالد   11 الرقم   2

29999 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251919.

144I
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fiduciairelaperformance

IMC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
IMC شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراب 

الكائن ب حي ايت سبيد الحاجب 
MEKNES 51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع5541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

. IMC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املباد 
اعمال الفوالد املقاومة للصدا.

مراب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحاجب  سبيد  ايت  حي  ب  الكائن 
MEKNES 51999 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد ععد الرحيم اهني 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععد الرحيم اهني عنوانه)ا) 
 (8 شقة   2 شارع  التهامي  تجزئة 

الحاجب 51999 الحاجب املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اهني  الرحيم  ععد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة التهامي شارع 2 شقة 

8) الحاجب 51999 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 696.

145I

auditexpert

MYRTIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

auditexpert

 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan

 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc

MYRTIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ال سيكو  زاوية شارع طنجة ابن 

الخطيب تجزئة 29 رقم 1 فا9 - 

9999ع فا9 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

8127ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تحويل   2921 نونبر  9ع  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»تجزئة ال سيكو  زاوية شارع طنجة 

1 فا9  29 رقم  ابن الخطيب تجزئة 

 6 »زنقة  إلى  فا9 املغرب«  9999ع   -

9999ع   - فا9   1 حي طارق  9ع  رقم 

فا9 املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   98 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 4ع6.

146I

FIDUNIVERSEL

خضار فدار
إعال  متبدد القرارات

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR عع

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

خضار فدار »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - - 

الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

11ع469.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 يناير  ع9  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي ينص على   : قرار رقم االول 

مايلي: تفويت الحصص 

ينص  الذي   : الثاني  رقم  قرار 

الشركة  شكل  تحويل  مايلي:  على 

محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 

دات  شركة  الي  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة 

الذي ينص على  قرار رقم الثالث: 

نقل املقر الرئ�سي للشركة من  مايلي: 

الزرقطوني  شارع   46 العيضاء  الدار 

 ، النور  حي  .الى   6 شقة   2 الطابق 
املجموعة أ ، شارع ع2 رقم58. الدار 

العيضاء

الذي ينص على  قرار رقم الرابع: 

قعول استقالة السيدة غزال   مايلي: 

عاديل من وظيفتها ك مسيرة لشركة 

ينص  الذي  الخامس:  رقم  قرار 

جدد  مسيرين  تبي   مايلي:  على 
لشركة مماثال  في السيد عمر صبري 

والسيدة غزال  عاديل

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

-املساهمات:  الساد9  رقم  بند 

الذي ينص على مايلي: السيدة غزال  

السيد  و-  درهم   50،000.00 عادل 

عمر صبري 50،000.00 درهم

بند رقم السابع:رأسمال الشركة: 
الذي ينص على مايلي: تم تحديد رأ9 
)مائة   - درهم.   199999 املال بمعلغ 
 1999 وهو مقسم إلى   ، ألف درهم) 
درهم لكل   199 سهم بقيمة اسمية 
منها ، يتم االكتتاب جميبها نقًدا. تم 
توزيع هذه األسهم على النحو التالي: 
 - سهم   599 السيدة غزال  عادل   -

السيد عمر صبري 599 سهم
بند رقم الرابع مقر الشركة : الذي 
ينص على مايلي: مقر الرئ�سي لشركة 
حي النور ، املجموعة ا ، شارع ع2 رقم 

58 ، الدار العيضاء.
عشر:مسير  الثالت  رقم  بند 
قام  الذي ينص على مايلي:  الشركة: 
لشركة  مسيرين  بتبيي   الشركاء 
غزال   محدودة:السيدة  غير  لفترة 
ولدت   ، الجنسية  مغربية   ، عاديل 
بالدار  مقيمة   ،  29/9(/1(85 في 
الوطنية  للعطاقة  حاملة  العيضاء، 
)7))6ع BJ.-السيد عمر صبري  رقم 
يونيو   1( ولد في   ، مغربي الجنسية 
حاملة   ، العيضاء  بالدار   1(58

.B24521 للعطاقة الوطنية رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 557ع81.
147I

EXPERTO

ISALYA BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTO
94 شارع أبو فار9 املريني حسا  
الرباط الرباط، 19999، الرباط 

املغرب
ISALYA BUILDING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9ع، زنقة 

موالي أحمد لوكيلي ، شقة 8 حسا  
ـ الرباط - 19929 الرباط املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

157((5
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   92

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ISALYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. BUILDING SARL

غرض الشركة بإيجاز : االنشاآت 

واألعمال املتبددة.

عنوا  املقر االجتماعي : 9ع، زنقة 

موالي أحمد لوكيلي ، شقة 8 حسا  ـ 

الرباط - 19929 الرباط املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مراد مصطفى : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : قسو  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مصطفى  مراد  السيد 

15تمارة  كلم  ملناصير  لواللدة  دوار 

12999 الرباط املغرب .

عنوانه)ا)  قسو  خديجة  السيدة 

الشقة  الخامس  محمد  شارع   27(

الرباط   19929 الرباط  حسا   1ع 

املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مصطفى  مراد  السيد 

15تمارة  كلم  ملناصير  لواللدة  دوار 

12999 الرباط املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 122264.

148I

NA MED CONSULTING

NA MED CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NA MED CONSULTING
شارع موالي يوسف اقامة بدر 19 
الطابق الثاني رقم 19 ، 9999)، 

طنجة املغرب
NA MED CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي يوسف اقامة بدر 19 الطابق 

الثاني رقم 19 - 9999) طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ع1246

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 NA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MED CONSULTING
تدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركات  واستشارات  وتوظيف 

واملؤسسات على اختالف أنواعها.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
19 الطابق  موالي يوسف اقامة بدر 
طنجة   (9999  -  19 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
199 حصة   : السيدة نادية اوتيل 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوتيل  نادية  السيدة 
طابق2   29 بدر  اقامة  كريكو  زنقة 

شقة 19 9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد االحرش عنوانه)ا) 
 14999 الحدادة  املكاديد  دوار 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1545.

14(I

RA CONSULTING

 STE AHMED BENNOUNA
AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
 STE AHMED BENNOUNA
AUTO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 
28، طابق 4 مكتب الصفاء، طريق 
صفرو موالي رشيد فا9 9999ع 

فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
41ع71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHMED BENNOUNA AUTO

غرض الشركة بإيجاز : -بيع قطع 
السيارات،

- استيراد وتصدير..
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
طريق  مكتب الصفاء،   4 طابق   ،28
9999ع  فا9  رشيد  موالي  صفرو 

فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 AHMED BENNOUNA السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   : 1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 AHMED BENNOUNA السيد 
 24 عمارة  نونبر   18 زنقة  عنوانه)ا) 
حي الفرح شارع ابن االثير   6 الشقة 

فا9 9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 AHMED BENNOUNA السيد 
 24 عمارة  نونبر   18 زنقة  عنوانه)ا) 
حي الفرح شارع ابن االثير   6 الشقة 

فا9 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم ع)7.
159I

CBM TECH

CBM TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CBM TECH
 ZONE INDUSTRIELLE OULED

 SALEH S.I.3.S LOT N°08 ،
27182، CASABLANCA MAROC
CBM TECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اوالد صالح تجزئة رقم 8 - 
27182 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع12ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   96
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 CBM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TECH
ـ   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يع  توز يرو تصد ، تصنيع ، د ستيرا أ
املبقمة  الطعية  واملبدات  االجهزة 

والغير املبقمة
الطعية  االجهزة  وتبعئة  تجميع  ـ 

املبقمة والغير املبقمة
ـتبقيم االجهزة الطعية

االعمال  جميع  عامة  وبصفة  ـ 
التي لها عالقة معاشرة او غيرمعاشرة 

بإحدى املواضيع املدكورة.
املنطقة   : عنوا  املقر االجتماعي 
الصناعية اوالد صالح تجزئة رقم 8 - 

27182 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
معلغ رأسمال الشركة: 2.999.999 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طارق بناني : 8.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة .
 STE الشركة 
 P H A R M A C E U T I C A L
حصة   TECHNOLOGY : 12.000

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بناني  طارق  السيد 
 CALIFORNIE 10 LOT BEVERLY

.29159 CASABLANCA MAROC
 STE الشركة 
 P H A R M A C E U T I C A L
 RUE 19 (عنوانه)ا TECHNOLOGY
 LIBERTE 3 EME ETAGE APT N°05

CASABLANCA MAROC ع2991.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بناني  طارق  السيد 
 CALIFORNIE 10 LOT BEVERLY

29159 CASABLANCA MAROC
ممتل  نبيل  شرايبي  السيد 
 STE PHARMACEUTICAL
عنوانه)ا)   TECHNOLOGYY
 ROCHE MANESMAN VILLA
 LINA 28899 MOHAMMEDIA

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 97 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 811655.

151I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

 SOCIETE GARAGE
TARMOUCHTE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة رقم 19 ب معنى 
رقم 9ع مكا  فرحات حشاد شارع 
حسن 2 املدينة الجديدة ، 59999، 

مكنا9 املغرب
 SOCIETE GARAGE

TARMOUCHTE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كراج 

الكائن بدوار ترموشت بومالن داد9 
- 45159 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متعوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 SOCIETE GARAGE  : تسميتها 

. TARMOUCHTE SARL AU

*صعاغة   : غرض الشركة بإيجاز 

السيارات

* ميكانيك و اصالح السيارات

* كهربائي السيارات.

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الكائن بدوار ترموشت بومالن داد9 

- 45159 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 199  : السيد نور الدين توغزاوي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
توغزاوي  الدين  نور  السيد 

داد9  بومالن  تارموشت  عنوانه)ا) 

تنغير 45159 تنغير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
توغزاوي  الدين  نور  السيد 

داد9  بومالن  تارموشت  عنوانه)ا) 

تنغير 45159 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   97 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم 47.

152I

FIDEXPER

ASSURANCES EL JADIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDEXPER

 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،

24000، EL JADIDA MAROC

ASSURANCES EL JADIDA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )19 
شارع الحسن الثاني عمارة 2 طابق 

الجــــديــــدة - 24999 الجــــديــــدة 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1527
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 91 يوليوز 2919 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 2 شارع الحسن الثاني عمارة   19(»
الجــــديــــدة   24999  - طابق الجــــديــــدة 
»الحسن الثاني الطابق  إلى  املغرب« 
 24999  - الجديدة.   5 رقم  السفلي 

الجــــديــــدة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 96 بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

أكتوبر 2919 تحت رقم 19557.
Iع15

CABINET RMILI&ASSOCIES

LOCATION LUXURY 26
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC
LOCATION LUXURY 26 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
ععد الكريم الخطابي زنقة حسن 

بن معارك اقامة الخطابية عمارة ب 
الطابق االول رقم ع مراكش 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع12282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LOCATION LUXURY 26

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركعات بدو  سائق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

حسن  زنقة  الخطابي  الكريم  ععد 

بن معارك اقامة الخطابية عمارة ب 

 49999 ع مراكش  الطابق االول رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد اليا9 اليبقوبي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اليا9 اليبقوبي عنوانه)ا) 

بيزيير  4599ع  حورتيت   14 شارع 

فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اليا9 اليبقوبي عنوانه)ا) 

بيزيير  4599ع  حورتيت   14 شارع 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2)18.

154I

FIDEXPER

ASSURANCES EL JADIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDEXPER

 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،

24000، EL JADIDA MAROC

ASSURANCES EL JADIDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )19 شارع 

الحسن الثاني عمارة 2 طابق 1 - 

24999 الجــــديــــدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1527

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2997 أبريل  9ع  في  املؤرخ 

املصادقة على :

وليم  سلوى  )ة)  السيد  تفويت 

499 حصة اجتماعية من أصل 499 

حصة لفائدة السيد )ة) محمد نبيل 

بناني بتاريخ 9ع أبريل 2997.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   16 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2997 تحت رقم 6555.

155I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE
BACHAER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

BACHAER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

طوليدو - 9999) طنجة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24697

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 يناير   26 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

محعوب ععد القادر كمسير آخر

تعبا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251925.

156I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE HHGR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26199، 
برشيد املغرب

SOCIETE HHGR CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 
بالطابق السفلي بقبة رقم 58 

تباونية السالم - 26199 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   96
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE HHGR CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركعات بدو  سائق.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 58 رقم  بقبة  السفلي  بالطابق 
برشيد   26199  - السالم  تباونية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.599  : حامدي  حميد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 2.599  : كعيري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حامدي  حميد  السيد 
برشيد   26199 امللكي  الدرك  ثكنة 

املغرب.

عنوانه)ا)  كعيري  محمد  السيد 
برشيد   26199 السالم  تباونية   58

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وليد مرشيد عنوانه)ا) حي 
 96 رقم  5ع  زنقة   96 موالي رشيد م 

ع2979 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 188.
157I

MILKOVA SARL

MILKOVA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MILKOVA SARL
دوار البناترة الغنادرة الزمامرة 

سيدي بنور رأ9 مالها 199999 
درهم، 59ع24، سيدي بنور املغرب

MILKOVA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
البناترة الغنادرة الزمامرة - 59ع24 

سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

245ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MILKOVA SARL
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

وتسويق الحليب شعه بالجملة.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
59ع24   - البناترة الغنادرة الزمامرة 

سيدي بنور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
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 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   599  : عمرغاندي  السيد 
بقيمة 199 درهم للحصة.

599 حصة   : السيد سمير فجري 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ع8  عنوانه)ا)  عمرغاندي  السيد 
الجامع الكعيربنيارة 999ع8 تارودانت 

املغرب.
عنوانه)ا)  فجري  سمير  السيد 
الخميس  باب  املير  ايت  درب   249

999ع8 تارودانت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ع8  عنوانه)ا)  عمرغاندي  السيد 
الجامع الكعيربنيارة 999ع8 تارودانت 

املغرب
عنوانه)ا)  فجري  سمير  السيد 
الخميس  باب  املير  ايت  درب   249

999ع8 تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 59.
158I

FIDEXPER

ASSURANCES EL JADIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXPER
 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

ASSURANCES EL JADIDA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )19 شارع 
الحسن الثاني عمارة 2 طابق 1 - 

24999 الجــــديــــدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1527
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   1((6 يونيو   94

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSURANCES EL JADIDA
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تأمي .
 19(  : االجتماعي  املقر  عنوا  
طابق   2 شارع الحسن الثاني عمارة 

1 - 24999 الجــــديــــدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
499 حصة   : السيدة سلوى وليم 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 699  : نبيل  محمد  بناني  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وليم  سلوى  السيدة 
 29999 املباني  مصطفى  شارع 

الداربيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بناني محمد نبيل عنوانه)ا) 
 29999 املباني  مصطفى  شارع 

الداربيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ ع9 يوليوز 

6))1 تحت رقم )عع.
15(I

Khidmat Attajir

SAYFNOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 95
52000، ERRACHIDIA MAROC

SAYFNOOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 25 القرية 

النمودجية - 52499 الريش الريش.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(41

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2922 يناير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) محمد الناصري 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.999
1.999 حصة لفائدة السيد )ة) ايما  

ععادي بتاريخ 29 يناير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

2922 تحت رقم 47.

169I

L CLASS TANGIER

L CLASS TANGIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

L CLASS TANGIER
 PLACE SUED RES FUTURO N0
62 ، 90000، TANGER MAROC
L CLASS TANGIER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : ساحة 
السويد 61 اقامة فوتورو الطابق 
الخامس رقم 62 - 9999) طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع876).

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
 L املؤرخ في 22 نونبر 2921 تقرر حل
CLASS TANGIER SARL شركة ذات 
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
اقامة   61 اإلجتماعي ساحة السويد 
 -  62 رقم  الخامس  الطابق  فوتورو 
طنجة املغرب نتيجة لغياب   (9999

النشاط.
و عي :

و  ماجد  الحديوي  السيد)ة) 
روطردام  967ع  هوالندا  عنوانه)ا) 

هوالندا كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
ساحة  وفي   2921 نونبر   22 بتاريخ 
الطابق  فوتورو  اقامة   61 السويد 
طنجة   (9999  -  62 رقم  الخامس 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 4-1571)2519.
161I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE
BACHAER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
BACHAER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

طوليدو - 9999) طنجة املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24697

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   26 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

محعوب يوسف كمسير آخر
تعبا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251925.
162I

Sté quick bridge

QUICK BRIDGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
QUICK BRIDGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي ابن 

خلدو  قيسارية املركز - 5199ع 

جرسيف املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع15.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 يناير   28 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) بونوح 

بوشرى كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 14 فبراير 

2922 تحت رقم 1248/2922.

Iع16

Khidmat Attajir

NIZARNOOR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Khidmat Attajir

 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 95

52000، ERRACHIDIA MAROC

NIZARNOOR CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 129 

تجزئة زيز - 52499 الريش الريش.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2281

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2922 يناير   25 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الريش   52499  - زيز  تجزئة   129»

 - إلى »25 القرية النمودجية  الريش« 

52499 الريش الريش«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

2922 تحت رقم 46.

164I

Khidmat Attajir

SAYFNOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 95
52000، ERRACHIDIA MAROC

SAYFNOOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 25 القرية 
النمودجية - 52499 الريش الريش.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(41
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2922 يناير   29 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) ععادي 

ايما  كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

2922 تحت رقم 47.
165I

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE IBN SINA

شركة املحاصة
وفاة شريك

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
IBN SINA  شركة املحاصة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 
طوليدو - 9999) طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

))ع5.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2922 تم اإلعالم  يناير   26 املؤرخ في 
بوفاة الشريك ععد السالم املحعوب 
 
ً
تعبا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
يونيو   98 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

)291 بالشكل األتي :

9ع   ، محعوب  محمد  السيد)ة) 
حصة.

 ، محعوب  القادر  ععد  السيد)ة) 
9ع حصة.

9ع   ، محعوب  حسن  السيد)ة) 
حصة.

9ع   ، محعوب  يوسف  السيد)ة) 
حصة.

9ع   ، محعوب  محسن  السيد)ة) 
حصة.

9ع   ، محعوب  ياسي   السيد)ة) 
حصة.

 15  ، محعوب  فاطمة  السيد)ة) 
حصة.

 15  ، محعوب  لطيفة  السيد)ة) 
حصة.

 15  ، محعوب  جميلة  السيد)ة) 
حصة.

 25  ، البرادي  فاطمة  السيد)ة) 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251977.
166I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE
BACHAER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
BACHAER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

طوليدو - 9999) طنجة املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24697

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   26 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

محعوب ياسي  كمسير آخر

تعبا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251925.

167I

rallye moto

RALLYE MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

rallye moto

 av al manzah res al manzah nr

 03 hay ahrik martil ، 93000،

tetouan maroc

RALLYE MOTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع املنزه 

اقامة املنزه رقم ع حي احريق مرتيل - 

999ع) مرتيل تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55)9ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   97

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RALLYE MOTO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية

غيار الدراجات النارية  بيع وشراء 

واصالحها

االستراد والتصدير.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع املنزه 

اقامة املنزه رقم ع حي احريق مرتيل - 

999ع) مرتيل تطوا  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:



عدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922)الجريدة الرسمية   4264

اجزناي  سبيد  محمد  السيد 
 199 بقيمة  حصة   599  : بنسالم 

درهم للحصة.
السيد أنور اجزناي بنسالم : 599 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اجزناي  سبيد  محمد  السيد 
شارع  احريق  حي  عنوانه)ا)  بنسالم 
999ع)  مرتيل  ع2  رقم  الفراشة 

مرتيل املغرب.
بنسالم  اجزناي  أنور  السيد 
حي احريق شارع الفراشة  عنوانه)ا) 
رقم ع2 مرتيل 999ع) مرتيل املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اجزناي  سبيد  محمد  السيد 
شارع  احريق  حي  عنوانه)ا)  بنسالم 
999ع)  مرتيل  ع2  رقم  الفراشة 

مرتيل املغرب
بنسالم  اجزناي  أنور  السيد 
حي احريق شارع الفراشة  عنوانه)ا) 
رقم ع2 مرتيل 999ع) مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 469.

168I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 STE EL MALYANI
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
30000، FES MAROC

 STE EL MALYANI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 19 
زنقة 59 باب السيفر حي االمل فا9 

فا9 9999ع فا9 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27((7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2922 تقرر حل  98 فبراير  املؤرخ في 

 STE EL MALYANI TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  معلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوا   درهم   199.999
باب   59 زنقة   19 رقم  اإلجتماعي 

السيفر حي االمل فا9 فا9 9999ع 

فا9 املغرب نتيجة لنهاية النشاط.

و عي :

السيد)ة) ععد اللطيف امللياني و 
تجزئة واد   2 زنقة   61 رقم  عنوانه)ا) 

فا9 املغرب كمصفي  9999ع  فا9 

)ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

 19 وفي رقم   2922 فبراير   98 بتاريخ 
59 باب السيفر حي االمل فا9  زنقة 

9999ع فا9 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 827/2922.

16(I

ficogedek sarl au

 H.K.M ALUMINIUM SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 H.K.M ALUMINIUM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

1 عمارة 4 تجزئة الوفاء مكنا9 - 

59999 مكنا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع5546

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 H.K.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ALUMINIUM SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع أدوات 

االملنيوم وتجهيزاتها

التصدير واالستيراد.

عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 

 - مكنا9  الوفاء  تجزئة   4 عمارة   1

59999 مكنا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

بن شقرو   لفحيل  منى  السيدة 

درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بن شقرو   لفحيل  منى  السيدة 

اقامة   21 شقة   41 عنوانه)ا) 

مكنا9   59999 ياسمينة شارع نهرو 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بن شقرو   لفحيل  منى  السيدة 

اقامة   21 شقة   41 عنوانه)ا) 

مكنا9   59999 ياسمينة شارع نهرو 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 687.

179I

CANOCAF SARL

MATINDUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم ع9 
 NADOR ،62999 ،الناظور

MAROC
MATINDUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املطار 
ايلو 1ع رقم 61 - 62999 الناظور 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1((2(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 15 فبراير  املؤرخ في 
أزيزا  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

صالح كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 276.

171I

PRONETECH SERVICES

برونتيك سيغفيس 
PRONETECH SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRONETECH SERVICES
مركز األعمال التجارية قطبة Bع4 
املنطقة الحرة لطنجة ، 9999)، 

طنجة املغرب
 PRONETECH برونتيك سيغفيس
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 
االعمال التجارية قطبة ع4 ب 
املنطقة الحرة بطنجة - 9999) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
1246(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PRONETECH سيغفيس  برونتيك 

.SERVICES
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت واملبدات الصناعية.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ب  ع4  قطبة  التجارية  االعمال 
 (9999  - بطنجة  الحرة  املنطقة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
دانيال  فيليب  غروسماير  السيد 
 199 بقيمة  حصة   799  : ثيودور 

درهم للحصة.
جوزيف  أنطوا   كوليت  السيد 
مارك : 99ع حصة بقيمة 199 درهم 

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دانيال  فيليب  غروسماير  السيد 
منخفض  مسار  عنوانه)ا)  ثيودور 

بريسيس 9199ع أليس فرنسا.
جوزيف  أنطوا   كوليت  السيد 
مارك عنوانه)ا) شارع هارو  الرشيد 

سواني 9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
دانيال  فيليب  غروسماير  السيد 
منخفض  مسار  عنوانه)ا)  ثيودور 

بريسيس 9199ع أليس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم -.

172I

ROSALIA EMPOWERMENT

ROSALIA EMPOWERMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ROSALIA EMPOWERMENT
 AMR AIBN ASS 3°ETG N°26 2(

 TANGER ، 90000، TANGER
املغرب

 ROSALIA EMPOWERMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 2( وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 AMR IBN ASS 3 EME ETG N°
 26 TANGER 29 RUE AMR IBN
 ASS 3 EME ETG N° 26 TANGER

.90000 TANGER MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
عععع).

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   94 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نبيل  املساوي  )ة)  السيد  تفويت 
599 حصة اجتماعية من أصل 599 
الخواجة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

أنور بتاريخ 94 فبراير 2922.
محمد  دحو  )ة)  السيد  تفويت 
599 حصة اجتماعية من أصل 599 
حصة لفائدة السيد )ة) بالري الغازي 

بتاريخ 94 فبراير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1551.

Iع17

challengeaudit

CUIRSAFAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
CUIRSAFAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
يحيى عمر سيدي سليما  مول 

الكيفا  - 59122 مكنا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5545(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   95

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CUIRSAFAR

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحذية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ايت يحيى عمر سيدي سليما  مول 

الكيفا  - 59122 مكنا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : صفار  هشام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صفار  هشام  السيد 

بوفكرا    4( رقم  السبادة  تجزئة 

92ع59 مكنا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صفار  هشام  السيد 

بوفكرا    4( رقم  السبادة  تجزئة 

92ع59 مكنا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 675.

174I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

MIRDOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL
 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC
MIRDOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 196ب 

باب الغول ظهر املهراز فا9 - 9999ع 
فا9 فا9

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIRDOM
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البامة والعناء-نقل العضائع للغير.
196ب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
باب الغول ظهر املهراز فا9 - 9999ع 

فا9 فا9.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : بوعود  الحميد  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعود  الحميد  ععد  السيد 
فا9  السبدية   251 عنوانه)ا) 

9999ع فا9 املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 السيد ععد الحميد بوعود عنوانه)ا)
فا9  9999ع  فا9  السبدية   251

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 792/22.
175I

FIDUHOUSE

MAYAR CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيعة زنقة غسا  
كنفاني ، 9999ع، فا9 املغرب
MAYAR CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 1 
صفارين املدينة القديمة - 29919 

فا9 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.57591

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2922 فبراير   98 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MAYAR CASH حل 
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
املدينة  صفارين   1 رقم  اإلجتماعي 
املغرب  فا9   29919  - القديمة 

نتيجة لال يوجد إنتاج.
و عي :

السيد)ة) حسن بنبراهيم اندل�سي 
بريستيجيا  تجزئة   57 عنوانه)ا)  و 
شقة 7 إقامة بليزونس ملبب الخيل 
فا9 املغرب كمصفي  9999ع  م ج 

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 1 رقم  وفي   2922 فبراير   98 بتاريخ 
 29919  - القديمة  املدينة  صفارين 

فا9 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 858/922.
176I

OUED SIDE STORY

LO PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY

55 شارع محمد الخامس عمارة 

جاكار الطابق الخامس الشقة عع 

جليز مراكش ، 49999، مراكش 

املغرب

LO PRODUCTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

محمد الخامس إقامة جكار الشقة 

عع جليز - 49999 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12127(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 LO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRODUCTIONS

اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السمعي العصري 

التصدير و اإلستيراد 

منتج األفالم السينمائية 

اإلستشارة اإلجتماعية .

55 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

الشقة  إقامة جكار  الخامس  محمد 

عع جليز - 49999 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 AZOULAY السيد 

حصة   LAURENTJEAN : 1.999

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 AZOULAY السيد 

 122 عنوانه)ا)   LAURENTJEAN

 AVENUE FELIX FAURE 92000

.NANTERRE FRANCE

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 AZOULAY السيد 

 122 عنوانه)ا)   LAURENTJEAN

 AVENUE FELIX FAURE 92000

NANTERRE FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2921 تحت رقم 9)98ع1.

177I

ETS COMPTA HOUSE

FREIND PARC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

FREIND PARC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة زيا  

بلوك ج موحى و حمو زياني خنيفرة - 

54999 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

41(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FREIND PARC
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلباب وتنظيم الحفالت.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زياني  حمو  و  موحى  ج  بلوك  زيا  

خنيفرة - 54999 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد ععد الحق بونوى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ععد الحق بونوى عنوانه)ا) 
خنيفرة  م.ح.ز  ج  بلوك  زيا   اقامة 

54999 خنيفرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ععد الحق بونوى عنوانه)ا) 
خنيفرة  م.ح.ز  ج  بلوك  زيا   اقامة 

54999 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2922 تحت رقم 66.
178I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

STE BLOOM DIGIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
شركة الحسيمة لالستشارات 

ش.م.م
 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL
HOCEIMA املغرب

STE BLOOM DIGIT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 
بالطابق الثاني الحي االول شارع 
مراكش رقم 92 بني بوعياش 
الحسيمة الحسيمة 2999ع 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



4267 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLOOM DIGIT SARL
دراسة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وتصميم مواقع الويب أو غيرها
املبلومات  خدمات  مقاول   -

التجارية
التصويرية  الفيديوهات  معتكر   -

وتصميم الجرافيك.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع  االول  الحي  الثاني  بالطابق 
بوعياش  بني   92 رقم  مراكش 
2999ع  الحسيمة  الحسيمة 

الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2922 سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 BLOOM DIGIT : 1.999 الشركة

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
بقيمة  49ع   : لهما  السيدنوفل 

199 درهم.
بقيمة  9عع   : السيد محمد لبور 

199 درهم.
9عع   : السالمي  اشرف  السيد 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
خلية  عنوانه)ا)  املغرب  السيد 
امزور  الحسيمة للتنمية الزراعية. 

2999ع الحسيمة املغرب.
ع)11  عنوانه)ا)  املغرب  السيد 
 69899 تاوريرت  القد9  تجزئة 

تاوريرت املغرب.
السيد اشرف السالمي عنوانه)ا) 
بلقصيري  16ع  رقم  الحسني  الحي 

16159 بلقصيري املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوفل لهما عنوانه)ا) خلية 
امزور  الحسيمة للتنمية الزراعية. 

2999ع الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 627ع.
17(I

VISION VASTE CONSULTING

 MEDIA SERVICE
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
 MEDIA SERVICE CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع أبي 
الحسن الشادلي عمارة وردة رقم 
2 الطابق األر�سي - 9999) طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124265
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 MEDIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICE CONSULTING
التواصل   : غرض الشركة بإيجاز 
اإلكترونية  والتجارة  ولتسويق 

ملختلف السلع والعضائع.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
أبي الحسن الشادلي عمارة وردة رقم 
طنجة   (9999  - األر�سي  الطابق   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 599  : توفيق  الدويب  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد الخالقي أيوب : 599 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  توفيق  الدويب  السيد 
رقم  طنجيس  تجزئة  العالية  طنجة 

ع) 9999) طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  أيوب  الخالقي  السيد 
محمد  شارع   2 مرجا   61ع1  رقم 

الساد9 59999 مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  توفيق  الدويب  السيد 
رقم  طنجيس  تجزئة  العالية  طنجة 

ع) 9999) طنجة املغرب
عنوانه)ا)  أيوب  الخالقي  السيد 
محمد  شارع   2 مرجا   61ع1  رقم 

الساد9 59999 مكنا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   97 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 259685.
189I

MLM FINANCE

B.M.H.D TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

B.M.H.D TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
91 دوار ازورا  سيدي غيات ايت 
اورير مراكش - 49999 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.B.M.H.D TRAVAUX

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلف اشغال العناء.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
غيات  سيدي  ازورا   دوار   91 رقم 

49999 مراكش   - ايت اورير مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : بومهدي  نورالدين  الشركة 

درهم   199 بقيمة  حصة   5.999

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بومهدي  نورالدين  السيد 

دوار ازورا  سيدي غيات  عنوانه)ا) 

مراكش   49999 مراكش  اورير  ايت 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بومهدي  نورالدين  السيد 

دوار ازورا  سيدي غيات  عنوانه)ا) 

مراكش   49999 مراكش  اورير  ايت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2921 تحت رقم 974عع1.
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CABINET LAAFOU CONSEIL

 COLLEGE LASALLE
INTERNATIONAL

إعال  متبدد القرارات

 COLLEGE LASALLE
 INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأ9 مال 28.699,99).1 درهم

وعنوا  مقرها االجتماعي 279 شارع 
زرقطوني، الدار العيضاء املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56565
الجمع  محضر  بمقت�سى   .I
دجنبر   22 لشركاء  البادي  البام 

2921، تقرر ما يلي:
تحويل  على  املوافقة   -
 COLLEGE شركة  بي   األسهم 
 ،LASSALE INTERNATIONAL INC
وهي شركة بموجب القانو  الكندي 
 LCI AFRICA HOLDING وشركة 
SARL AU املسجلة في سجل التجاري 

بالدار العيضاء تحت رقم 516945؛
 LCI AFRICA موافقة   -
كشريك   HOLDING SARL AU

جديد؛
للنظام  املقابل  التبديل   -

األسا�سي؛
- صالحيات اإلجراءات القانونية؛

تم اإليداع القانوني باملحكمة   .II
 18 بتاريخ  بالدارالعيضاء  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 584ع81.
عن املستخلص والعيانات 

182I

N2M CONSEIL-SARL

CHANOSAL IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
CHANOSAL IMPEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد ععدو رقم 11 الناظور 62999 

الناظور املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ع6)1.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2922 يناير   94 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الناظور   11 »شارع محمد ععدو رقم 
»شارع  إلى  الناظور املغرب«   62999
ابن خلدو  رقم 1ع1 الناظور 62999 

الناظور املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2922 تحت رقم 176.

Iع18

ASMAA MEDIA GROUP

MAHATAT LE 459
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك )ع الرقم 

29 البرنو�سي العيضاء، 29999، 
العيضاء املغرب

MAHATAT LE 459 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
سيدي قدور الجماعة القروية النزق 
الطريق الوطنية رقم ) - ا لسطات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAHATAT LE 45(
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود .
عنوا  املقر االجتماعي : دوار اوالد 
سيدي قدور الجماعة القروية النزق 
ا لسطات   -  ( الطريق الوطنية رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : البشير  الدين  سجيع  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البشير  الدين  سجيع  السيد 
مومن  سيدي  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
ا  سبيد  أوالد  الشرقية  الحوازة 

لسطات املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البشير  الدين  سجيع  السيد 
مومن  سيدي  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
ا  سبيد  أوالد  الشرقية  الحوازة 

لسطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات بتاريخ - تحت رقم 

.-
184I

Advance Center

CONYOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
CONYOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي معنى 

سيدي البربي 79)2 شقة رقم 11 
عي  عودة 12199 التمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

)542ع1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONYOS

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير

اإلدارة التجارية

التفاوض )التجارة بشكل عام).

معنى   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 11 شقة رقم   2(79 البربي  سيدي 

عي  عودة 12199 التمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : صعار  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صعار  عزيزة  السيدة 

زنقة اوالد العوزيري اقامة غزال  رقم 

12 مابيال 19999 الرباط املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صعار  عزيزة  السيدة 

زنقة اوالد العوزيري اقامة غزال  رقم 

12 مابيال 19999 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 8ع74.
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ETS COMPTA HOUSE

BELLE ENVOI LOQISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

 BELLE ENVOI LOQISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 79 
رقم 6 حي الفتح خنيفرة - 54999 

خنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(5(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 يناير 2922 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BELLE ENVOI الشريك الوحيد

LOQISTIQUE معلغ رأسمالها 

199.999 درهم وعنوا  مقرها 

اإلجتماعي زنقة 79 رقم 6 حي الفتح 

خنيفرة - 54999 خنيفرة املغرب 

نتيجة ل : ازمة القطاع.

 79 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
 54999  - الفتح خنيفرة  حي   6 رقم 

خنيفرة املغرب. 

و عي :

و  بوزين  الصمد  ععد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة 79 رقم 96 حي الفتح 

املغرب  خنيفرة   54999 خنيفرة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2922 تحت رقم ع6.

186I

SEGA CONSULTING SARL

SIHAM ET SANAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

SEGA CONSULTING SARL
196 زنقة النسرين - بوسيجور 
الطابق الثاني- رقم 4 ، 29299، 

MAROC الدارالعيضاء
SIHAM ET SANAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77ع شارع 

محمد الخامس - 19999 الرباط 
املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع9ع54.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   17 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الفا�سي نبيمة كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 2عع122.
187I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

MH2NEGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 1((

 mouahidine appartement a2 ،
28820، mohammedia maroc

MH2NEGO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املغرب 
زاوية شارع الجيش امللكي و زنقة 
الزا9 الطابق الثالث مكتب 12 

28899 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
585ع2.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2921 يونيو   17 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  معلغ   MH2NEGO
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
اإلجتماعي املغرب زاوية شارع الجيش 
الثالث  الطابق  الزا9  امللكي و زنقة 
املحمدية املغرب   28899  12 مكتب 

نتيجة ل : انبدام الطلب.
زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الزا9  زنقة  و  امللكي  الجيش  شارع 
 28899  -  12 الطابق الثالث مكتب 

املحمدية املغرب. 
و عي :

السيد)ة) محمد قوقي و عنوانه)ا) 
درب مراكش بلوك 19رقم 28 البالية 
املغرب  املحمدية  9ع288  املحمدية 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
زاوية   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 
الزا9  زنقة  و  امللكي  الجيش  شارع 

الطابق الثالث مكتب 12 املحمدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 97 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 2921 تحت رقم ع158.
188I

CABINET FCF CONSULTING

ARCHI ADIB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FCF CONSULTING
 Imm CHAMA N°18, AV KESSOU
 MEDDAH TAZA ، 35000، TAZA

MAROC
ARCHI ADIB SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

2,شارع الحسن التاني,تجزئة 
إثري,رقم 1)1,الدريوش - ع6225 

الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ع4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ARCHI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ADIB SARL AU

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املبمارية واألنشطة املوازية.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

التاني,تجزئة  الحسن  2,شارع 

ع6225   - 1)1,الدريوش  إثري,رقم 

الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : كشتير  أديب  محمد  السيد 

درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

كشتير  أديب  محمد  السيد 

 1 تجزئة طامو عمارة رقم  عنوانه)ا) 

شقة 4 حي موالي يوسف تازة 5999ع 

تازة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

كشتير  أديب  محمد  السيد 

رقم  عمارة  طامو  تجزئة  عنوانه)ا) 

تازة  يوسف  موالي  حي   4 شقة   1

5999ع تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 16 فبراير 

2922 تحت رقم )5.
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FIDEXPER

ASSURANCES EL JADIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDEXPER
 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

ASSURANCES EL JADIDA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا  مقرها االجتماعي شارع 
الحسن الثاني الطابق السفلي رقم 

5 - 24999 الجديدة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 91 يوليوز 2919 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 96 بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

أكتوبر 2919 تحت رقم 19557.

1(9I

ائتمانية بيا  حنا 

CHIP CHIP
إعال  متبدد القرارات

ائتمانية بيا  حنا 
عرصة ملباش طريق املستودع 

العلدي رقم 147 مراكش ، 49999، 
مراكش مراكش

CHIP CHIP »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

النسيم تجزءة ع2 املحل رقم 1 و2 
مراكش - - مراكش املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
5ع66).

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

فرنادةبقاء  ياسي   السيد  استقالة 

كريستيا   امودين  ريدير  السيدة 

موريال نتالي كمسيرة وحيدة للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي  رقم1:  رقم  بند 

ياسي   السيد  استقالة  مايلي:  على 

امودين  ريدير  السيدة  وبقاء  فرنادة 

كمسيرة  نتالي  موريال  كريستيا  

وحيدة للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 981عع1.

1(1I

ائتمانية أكيدي

SEND BOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتمانية أكيدي

زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 12، الطابق الثالث )م.ج) 

حمرية مكنا9 ، 59999، مكنا9 

املغرب

SEND BOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 1 

 MEKNES 9سراميطو سعاتة، مكنا

59999 مكنا9 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 5926(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2922 تقرر حل  19 فبراير  املؤرخ في 

ذات مسؤولية  شركة   SEND BOX

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 

وعنوا   درهم   (9.999 رأسمالها 

سراميطو   1 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

 MEKNES 59999 مكنا9  سعاتة، 

النبدام  نتيجة  املغرب  مكنا9 

األرباح.

و عي :
و  الفشتالي  رضا  السيد)ة) 
زنقة سمارة  السبادة  حي  عنوانه)ا) 
مكنا9  ويسال    ( رقم   11 درب 
)ة)  59959 مكنا9 املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 1 رقم  وفي   2922 فبراير   19 بتاريخ 
 59999  - مكنا9  سراميطو سعاتة، 

مكنا9 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 54.
1(2I

STE FIACCOF

STE BEST FACADE FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE BEST FACADE FES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 2ع بتباونية الر�سى الزهور 2 - 
9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7141(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST FACADE FES
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة االملنيوم االشغال املختلفة.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  2 بتباونية الر�سى الزهور  2ع  رقم 

9999ع فا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

عطية  ابن  ابراهيم  السيد 
 199 بقيمة  حصة   499  : االندل�سي 

درهم للحصة.
السيد ععد املجيد الفياللي : 99ع 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
عطية  ابن  اسماعيل  السيد 
 199 بقيمة  حصة  9ع   : االندل�سي 

درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عطية  ابن  ابراهيم  السيد 
29شارع  عنوانه)ا)  االندل�سي 
فا9  9999ع  ا  النرجس  بوفكرا  

املغرب.
الفياللي  املجيد  ععد  السيد 
عنوانه)ا) شارع بيروت 4 زنقة والرسو 

الزهور 1 9999ع فا9 املغرب.
عطية  ابن  اسماعيل  السيد 
29شارع  عنوانه)ا)  االندل�سي 
فا9  9999ع  ا  النرجس  بوفكرا  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عطية  ابن  ابراهيم  السيد 
29شارع  عنوانه)ا)  االندل�سي 
فا9  9999ع  ا  النرجس  بوفكرا  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 882.
Iع)1

COFIJUCE

 BAZOUSS HAITAM
COMPANY SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 196

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC
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 BAZOUSS HAITAM COMPANY
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46, شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 الدار 
العيضاء - 29999 الدر العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)258ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BAZOUSS HAITAM COMPANY

.SARLAU
االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
عنوا  املقر االجتماعي : 46, شارع 
الدار   6 رقم   2 الطابق  الزرقطوني 
العيضاء  الدر   29999  - العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الرحما   ععد  بزاوي  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحما   ععد  بزاوي  السيد 
 25999 بدر  تجزئة   11 عنوانه)ا) 

خريعكة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحما   ععد  بزاوي  السيد 
 25999 بدر  تجزئة   11 عنوانه)ا) 

خريعكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 47)812.
1(4I

PROPHYTO EL OUAHIDI SARL

prophyto el ouahidi
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROPHYTO EL OUAHIDI SARL
 Douar ait ali ou chaaou bridia

 mejjat meknes ، 50000،
Meknes Maroc

prophyto el ouahidi شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار أيت 
علي أو شبو بريدية مجاط مكنا9 

مكنا9 59999 مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5256(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.prophyto el ouahidi
1 تسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

املدخالت الزراعية 
2 أشغال فالحية متنوعة.

: دوار أيت  عنوا  املقر االجتماعي 
بريدية مجاط مكنا9  أو شبو  علي 

مكنا9 59999 مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : إليا9  الوحيدي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السالم  ععد  الوحيدي  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   599  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الوحيدي إليا9 عنوانه)ا) 
بوفكرا    551 رقم   2 املنزه  تجزئة 

مكنا9 99ع59 مكنا9 املغرب.
السالم  ععد  الوحيدي  السيد 
شبو  أو  علي  أيت  دوار  عنوانه)ا) 
 59999 مكنا9  مجاط  بريدية 

مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوحيدي إليا9 عنوانه)ا) 
بوفكرا    551 رقم   2 املنزه  تجزئة 

مكنا9 99ع59 مكنا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار9   98 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2921 تحت رقم 1224.

1(5I

FIDURAK

HOTEL REV
إعال  متبدد القرارات

FIDURAK
 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

HOTEL REV »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 179 

تجزئة سيدي غانم مراكش - 49999 
مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(2147
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2921 يونيو   19 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بالبنوا   االجتماعي  املقر  تحويل 
الدار  القي�سي،  زنقة   11 الجديد: 

العيضاء
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 THE  : تغيير تسمية الشركة لتصعح 

ART’SY CONCEPT STORE

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تحيي  القانو  االسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على   :27 -  1 بند رقم 
االسا�سي  القانو   تحيي   مايلي: 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2921 تحت رقم )1457.
1(6I

soulinad.consult

K.M.T NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

soulinad.consult
الطابق اآلول شارع االمام العصيري 

الزنقة 645 الرقم 2 مكرر ، 29999، 
العيضاء املغرب

K.M.T NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة منزه 
مازاكا  )8 الطعق السفلي للبمارة ل 
الشقة )8 - 24999 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(98(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 K.M.T : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOCE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاول   - للعضائع  والدولي  الوطني 
 - املختلفة  اإلنشاءات  أو  األعمال 

تاجر.
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عنوا  املقر االجتماعي : إقامة منزه 
مازاكا  )8 الطعق السفلي للبمارة ل 
الشقة )8 - 24999 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : هشام  الخليل  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  الخليل  السيد 
نهج ابن حعو9 تجزئة القد9   1(7

24999 الجديدة املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  الخليل  السيد 
نهج ابن حعو9 تجزئة القد9   1(7

24999 الجديدة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 27512 .
1(7I

ALMOURAJIAA CONSEILS

 EXPERTISE IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS
بوتبرة اوريكة الحوز ، 42452، 

مراكش املغرب
 EXPERTISE IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحاميد ) 
عمارة 55 رقم 112 أ منارة مراكش - 

49169 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPERTISE IMPORT EXPORT
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتوجات الصناعة التقليدية
بيع املنتوجات الغذائية 

بيع مبدات الكهرباء
بيع املبدات االلكترونية

التصدير و االستراد .
املحاميد   : عنوا  املقر االجتماعي 
) عمارة 55 رقم 112 أ منارة مراكش 

- 49169 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   199  : السيد ماني محمد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  ماني  السيد 
الحي املحمدي   1 تجزئة بلعكار   695

مراكش 49979 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  ماني  السيد 
الحي املحمدي   1 تجزئة بلعكار   695

مراكش 49979 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم )96عع1.

1(8I

CABINET BOUCHAMA

خاله دريفن كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUCHAMA
 RUE 6 NOVEMBRE ، 20200، 2ع

CASABLANCA MAROC

خاله دريفن كار شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رياض 
البالي الزنقة 4 رقم 8ع - 29559 

الدار العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع595عع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 دجنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الصمد  ععد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   (99 ارڭيڭ 
أصل 1.999 حصة لفائدة السيد )ة) 

أكرم فار9 بتاريخ 29 دجنبر 2921.
باهوم  رجاء  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   199
مها  )ة)  حصة لفائدة السيد   1.999

ععيد بتاريخ 29 دجنبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 828ع81.
1((I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE BENOUF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE BENOUF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كيفا  
بويوسف ج/ق ايت حرز هللا - 

54999 الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55471
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BENOUF

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طن لحساب  5.ع  االغراض اقل من 

الغير - نقل العضائع لحساب الغير.

كيفا    : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - هللا  حرز  ايت  ج/ق  بويوسف 

54999 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : البالي  ععد  بقال  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة   599  : السيد بقال سمير 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بقال ععد البالي عنوانه)ا) 

حي املير علي زنقة ب رقم 24 69999 

وجدة املغرب.

السيد بقال سمير عنوانه)ا) 1 ممر 

ماجال  279ع) سيفرا  فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بقال ععد البالي عنوانه)ا) 

حي املير علي زنقة ب رقم 24 69999 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم ع71.

299I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE AL MANABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE AL MANABIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 4 
املسيرة 2 رقم 16 - 54999 الحاجب 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع)2)2.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يناير 2922 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
SOCIETE AL MANABIA معلغ 
رأسمالها 19.999 درهم وعنوا  

مقرها اإلجتماعي زنقة 4 املسيرة 2 
رقم 16 - 54999 الحاجب املغرب 

نتيجة ل : حل الشركة.
 4 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
املسيرة 2 رقم 16 - 54999 الحاجب 

املغرب. 
و عي :

و  مرا�سي  البزيز  ععد  السيد)ة) 
 16 رقم   2 املسيرة   4 زنقة  عنوانه)ا) 
54999 الحاجب املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 58.
291I

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة

COMPSYSCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة
شقة رقم ع الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة البادل حي اجنا  عيال ، 
46999، آسفي املغرب

COMPSYSCO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 4 بلوك 9ع حي سبيدة 
1 - 46999 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع1255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPSYSCO
غرض الشركة بإيجاز : استشاري 

في  مختص  املبلوميات،  تقنيات  في 

و  املبلوماتي،  التطوير  و  البرمجيات 

يصة عامة كل البمليات املعاشرة و 

غير املعاشرة املتبلقة بغرض الشركة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

9ع حي سبيدة  بلوك   4 السفلي رقم 

1 - 46999 آسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد ايت بودالل : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بودالل  ايت  محمد  السيد 

927ع2  ه7و  1ب1  الفال  عنوانه)ا) 

كيبيك كندا.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بودالل  ايت  محمد  السيد 

927ع2  ه7و  1ب1  الفال  عنوانه)ا) 

كيبيك كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2922 تحت رقم 92ع.

292I

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة

HORIZONS CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة
شقة رقم ع الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة البادل حي اجنا  عيال ، 
46999، آسفي املغرب

HORIZONS CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 
بالطابق األول رقم 26 درب موالي 
الحسن حي بياضة زنقة سيدي 

ععدالكريم - 46999 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(8
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HORIZONS CENTER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للتكوين و الدعم املدر�سي و تدريس 
و بصفة عامة كل  اللغات األجنبية، 
املعاشرة  غير  و  املعاشرة  البمليات 

املتبلقة بغرض الشركة.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
موالي  درب   26 رقم  األول  بالطابق 
سيدي  زنقة  بياضة  حي  الحسن 

ععدالكريم - 46999 آسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة عتيقة دويل : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : حصاض  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دويل  عتيقة  السيدة 
18 زنقة سيدي محمد الشريف  رقم 
آسفي   46999 األمير  نجاح  حي 

املغرب.
السيد زكرياء حصاض عنوانه)ا) 
رقم ع2 زنقة الزبير بن البوام اعزيب 

الدرعي 46999 آسفي املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  دويل  عتيقة  السيدة 
18 زنقة سيدي محمد الشريف  رقم 
حي نجاح األمير 46999 آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2922 تحت رقم 12551.

Iع29

Advance Center

 EFFICIENT GLOBAL GREEN
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 EFFICIENT GLOBAL GREEN

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فيال )ك4 
زنقة النجد ، حي الرياض - 19199 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

157851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EFFICIENT GLOBAL GREEN

. SERVICES
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مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة ومبالجة النفايات

املنزلية  والنفايات  التنظيف 

والصناعية

تأجير مبدات اللف و غير اللفائف.

عنوا  املقر االجتماعي : فيال )ك4 

 19199  - حي الرياض   ، زنقة النجد 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

49ع   : ليشر  الكريم  السيد ععد 

بقيمة 199 درهم.

9عع   : بوصع  فتيحة  السيدة 

بقيمة 199 درهم.

9عع   : ادهمو  نبيمة  السيدة 

بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ليشر  الكريم  ععد  السيد 

عنوانه)ا) حي الحرية عمارة 95 شقة 

95 تابريكت 11999 سال املغرب.

عنوانه)ا)  بوصع  فتيحة  السيدة 

 94 الياقوت عمارة 9 شقة  تجزئة 

عي  عتيق 12199 التمارة املغرب.

عنوانه)ا)  ادهمو  نبيمة  السيدة 

عمارة هاء  تجزئة اليسرى و الزرقاء 

 11999 مهدية  طريق   95 شقة   25

سال املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ليشر  الكريم  ععد  السيد 

عنوانه)ا) حي الحرية عمارة 95 شقة 

95 تابريكت 11999 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 122125.

294I

Advance Center

Ladies.Kin
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
Ladies.Kin شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي فيال )ك4 

زنقة النجد حي الرياض الرباط - 
19199 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15784(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
Ladies. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Kin
تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 
ومنتجات  التجميل  مستحضرات 

التجميل.
استيراد وتصدير .

فيال   : االجتماعي  املقر  عنوا  
)ك4 زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 19199 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : املكان�سي  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : القرواني  خولة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : املكان�سي  عائشة  السيدة 

بقيمة 199 درهم.
 599  : القرواني  خولة  السيدة 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املكان�سي  عائشة  السيدة 
 2 بلوك ج رقم   1( قطاع  عنوانه)ا) 
الرباط   19199 الرباط  الرياض  حي 

املغرب.
القرواني  خولة  السيدة 
19 إقامة  4 الشقة  عنوانه)ا) لبمارة 
بوزنيقة  199ع1  فاالزيربوزنيقة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املكان�سي  عائشة  السيدة 
 2 بلوك ج رقم   1( قطاع  عنوانه)ا) 
الرباط   19199 الرباط  الرياض  حي 

املغرب
القرواني  خولة  السيدة 
19 إقامة  4 الشقة  عنوانه)ا) لبمارة 
بوزنيقة  199ع1  فاالزيربوزنيقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 122124.
295I

COFIJUCE

DAIOUICH ELITE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 196

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

 DAIOUICH ELITE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46, شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 الدار 
 CASABLANCA 20000 العيضاء

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
961عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAIOUICH ELITE SARLAU
تثبيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبدات السالمة.
عنوا  املقر االجتماعي : 46, شارع 
الدار   6 رقم   2 الطابق  الزرقطوني 
 CASABLANCA 29999 العيضاء 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الرزاق  ععد  دعيويش  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   199  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرزاق  ععد  دعيويش  السيد 
رقم  حديوي  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   29289 مبروف  سيدي  61ع 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرزاق  ععد  دعيويش  السيد 
رقم  حديوي  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   29289 مبروف  سيدي  61ع 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع9عع81.
296I

CABINET BOURHIL HASSAN

ABRAJ TANJA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BOURHIL HASSAN
 RUE VERDUN RES ELISA APT A

، 90010، TANGER MAROC
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ABRAJ TANJA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كريمة 2 شارع الكوديفوار 2 الطابق 
1 رقم 1 طنجة - 9999) طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6942(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2921 أكتوبر  ع1  في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.999.999»
«4.999.999 درهم« إلى »6.999.999 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   97 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 186.
297I

Nakache abdelmalek

Ste kech depot
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

High tech insider
حي الوالء شطر 18 الدر العيضاء ، 

29199، الدر العيضاء املغرب
Ste kech depot شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الوفاء 
زنقة 1 الرقم 25 الطابق 91 الدر 
العيضاء 29199 الدر العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)294ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.kech depot
غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 91 الطابق   25 الرقم   1 زنقة  الوفاء 
العيضاء  الدر   29199 العيضاء  الدر 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
1.999 حصة   : السيد موحا يوب 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موحا يوب عنوانه)ا) شارع 
ططا  التبايش  حي  الفا�سي  عالل 

84999 طاطا املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موحى يوب عنوانه)ا) شارع 
طاطا  التبايش  حي  الفا�سي  عالل 

84999 طاطا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )4ع812.

298I

DRIEB & ASSOCIES

SBHC INTERNATIONAL
إعال  متبدد القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
SBHC INTERNATIONAL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 26, محج 
مر9 السلطا  الطابق األول الرقم 
ع - 9ع291 الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 فبراير   19 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

السيد  تفويت  على  املوافقة  مايلي: 

حصة   599 محمد حسام شريط ل 

صالح  السيد  لفائدة  اجتماعية 

بوغراف

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد محمد حسام شريط 

من مهامه كمسير للشركة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  السيد صالح بوغراف كمسير 

للشركة ملدة غير محددة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تلزم الشركة بالتوقيع الوحيد للسيد 

البمليات  جميع  في  بوغراف  صالح 

العنكية، جميع األداءات والسحوبات 

بواسطة الشيكات أو الدفع

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

مسؤولية  ذات  »شركة  إشارة  تغيير 

الوحيد«  الشريك  ذات  محدودة 

مسؤولية  ذات  »شركة  بإشارة 

محدودة

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

األساسية  القواني   وتحيي   إعادة 

للشركة.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تفاصيل الحصص الرقمية الجديدة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

توزيع الرأسمال اإلجتماعي الجديد

على  ينص  الذي   :46 رقم  بند 

مايلي: الشكليات والصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم عع8ع81.

29(I

SIGMA ICC SARL

سيكما إسس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIGMA ICC SARL
 AMERCHICHE TALOUJT II N°66
 DAOUDIATE - MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

سيكما إسس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ممر مسلم 
تجزئة بوكار، الطابق الثالث الشقة 
رقم 14 باب دكالة مراكش مراكش 

49999 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122875
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سيكما 

إسس.
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات والخبرات التقنية.
ممر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الثالث  الطابق  بوكار،  تجزئة  مسلم 
مراكش  دكالة  باب   14 رقم  الشقة 

مراكش 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
599 حصة   : السيد الداش أنوار 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : السيد فيصل ولد الحلوي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
7ع  السيد الداش أنوار عنوانه)ا) 
يوسف  حي  االراك  مجموعة  مكرر 
مراكش   49999 بن تاشفي  مراكش 

املغرب.
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الحلوي  ولد  فيصل  السيد 
حي  تعوك  مجموعة   8 عنوانه)ا) 
 49999 يوسف بن تاشفي  مراكش 

مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
7ع  السيد الداش أنوار عنوانه)ا) 
يوسف  حي  االراك  مجموعة  مكرر 
مراكش   49999 بن تاشفي  مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 921عع1.
219I

SOBAGIM

REBEN LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBAGIM
ع12 زنقة الورود بوسيجور الدار 
العيضاء ، 29299، الدار العيضاء 

املغرب
REBEN LUXURY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
ععد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 
الدارالعيضاء 29996 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9245ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 REBEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LUXURY

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 
البقاري.

زنقة   45  : عنوا  املقر االجتماعي 
ععد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 
الدارالعيضاء   29996 الدارالعيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : شراف  بنيس  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شراف  بنيس  السيد 
 2 رقم   4 زنقة  ب  بلوك  مزابيي  
 27182 الدارالعيضاء  بوسكورة 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شراف  بنيس  السيد 
 2 رقم   4 زنقة  ب  بلوك  مزابيي  
 27182 الدارالعيضاء  بوسكورة 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار العيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
211I

UNION BEST SOLUTIONS

FIVE WAYS
إعال  متبدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

FIVE WAYS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 

الحسن الثاني عمارة ضهير فاطمة 
مكتب رقم 1 - - مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع8696.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
توسيع نشاط الشركة النقل  مايلي: 
للعضائع  اللوجستية  والخدمات 
وسيط  والبري).  العحري  )الشحن 
تجارة  التغليف,  خدمات  تجاري, 

,االيستيراد والتصدير
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
شارع  من  االجتماعي  املقر  تحويل 
فاطمة  ضهير  عمارة  الثاني  الحسن 
مكتب رقم 1 مراكش إلى متجر ع رقم 

11ع تجزئة املسار مراكش.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 959عع1.

212I

ESPACE CLIMAT ET FROID

ESPACE CLIMAT ET FROID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE CLIMAT ET FROID
أوالد مالك حمري بوسكورة إقليم 
النواصر ، 29169، الدارالعيضاء 

املغرب
 ESPACE CLIMAT ET FROID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
لالياقوت - 29169 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52((75
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE CLIMAT ET FROID
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  التكييف  أجهزة  صيانة  و  إصالح 

التبريد .
61 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
الدارالعيضاء   29169  - لالياقوت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 89  : السيد ععدالواحد الحياني 

حصة بقيمة 8.999 درهم للحصة.
السيدة حنا  مصلوح : 29 حصة 

بقيمة 2.999 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحياني  ععدالواحد  السيد 
حمري  مالك  أوالد  عنوانه)ا) 
 29189 ا  النواصر  إقليم  بوسكورة 

الدارالعيضاء املغرب .
السيدة حنا  مصلوح عنوانه)ا) 
املدينة   1 الرقم  ج  إيطوبلوك  بن 
الدارالعيضاء   29185 الخضراء 

املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحياني  ععدالواحد  السيد 
عنوانه)ا) أوالد مالك حمري بوسكورة 
إقليم النواصر 29189 الدارالعيضاء 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 14861116.
Iع21

Advance Center

ValoBio
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
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ValoBio شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فيال )ك4 
زنقة النجد حي الرياض الرباط - 

19199 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1574((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ValoBio
-إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجارية أو الصناعية أو الزراعية 
املحلية  املنتجات  تثمي    2-  .

البضوية أو الطعيبية.
فيال   : االجتماعي  املقر  عنوا  
)ك4 زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 19199 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد مسلم القعاج : 199 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدمحمد مسلم القعاج : 199 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القعاج  مسلم  محمد  السيد 
املتحدة  األمم  شارع   79 عنوانه)ا) 
أكدال الرباط 9)199 الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
القعاج  مسلم  محمد  السيد 
املتحدة  األمم  شارع   79 عنوانه)ا) 
أكدال الرباط 9)199 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   91 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 121746.

214I

cabinet abda conseil et management

KHELLA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 cabinet abda conseil et

management
رقم )ع2الطابق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصناعي ، 46999، 

اسفي اسفي

KHELLA SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : ع5 الحي 

االداري جمبة سحيم اسفي - 

46999 اسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)ع192.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2922 تقرر حل  11 فبراير  املؤرخ في 

ذات  شركة   KHELLA SERVICES

رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا   درهم   199.999

جمبة  االداري  الحي  ع5  اإلجتماعي 

سحيم اسفي - 46999 اسفي املغرب 

لنشاط  الدائم  اللتوقف  نتيجة 

الشركة.

و عي :

العوعناني  القادر  ععد  السيد)ة) 
الحي االداري  ع5  الرقم  و عنوانه)ا) 

اسفي   46999 جمبة اسحيم اسفي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

ع5  وفي   2922 فبراير   11 بتاريخ 

 - الحي االداري جمبة سحيم اسفي 

46999 اسفي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2922 تحت رقم 147.

215I

RIVE DROITE CONSULTING

 AFAK EQUIPEMENT ET
LOGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 AFAK EQUIPEMENT ET
LOGEMENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملك 
املشكوري، الشقة ))1 الطابق 
1، البمارة I 1، بني مكادة. طنجة 

9999) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AFAK : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENT ET LOGEMENT
يتمثل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
موضوع الشركة في قيامها لفائدتها، 
أو لحساب األغيار، أو باملساهمة، في 

املغرب ، بـما يلي :
البقاري،  اإلنباش   •
وخاصة شراء األرا�سي البارية أو التي 
تضم بنايات قديمة يتبي  إصالحها 
و/أو هدمها، قصد تجزيئها وتجهيزها 
جميع  تجزيء  بيبها،  قعل  وبنائها 

األرا�سي وكراء البقارات.
األمالك  وبيع جميع  شراء   •

املنقولة أو البقارية أو البمولة. 
البمليات  جميع   : عام  وبشكل 
واملالية،  والصناعية  التجارية 
والبقارية  باملنقوالت،  واملتبلقة 
املرتعطة بشكل معاشر أو غير معاشر 
بأحد املواضيع املذكورة أعاله، والتي 
من شأنها أ  تسهم في تطوير الشـركـة.

ملك   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 ،1 الطابق   1(( الشقة  املشكوري، 
البمارة I 1، بني مكادة. طنجة 9999) 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : املرني�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 259  : البلوي  اخالفة  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة   119  : السيد كمال فهمي 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدة عزيزة الطالبي : 79 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد ادريس أحوزي : 79 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املرني�سي عنوانه)ا) 
تجزئة  بوبانة،  طريق  طنجة، 
طنجة   (9999 4ع  رقم  تشيكافيا، 

املغرب.
السيد اخالفة البلوي عنوانه)ا) 
بتمارة تجزئة السالم فتح الخير، رقم 
تمارة   12999 الذهب.  واد  حي   ،16

املغرب.
عنوانه)ا)  فهمي  كمال  السيد 
طنجة، حي البرواقة، الزنقة ع4، رقم 

ع9 9999) طنجة املغرب.
السيدة عزيزة الطالبي عنوانه)ا) 
طنجة، حي بوحوت، الزنقة عع رقم 8 

9999) طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  أحوزي  ادريس  السيد 
ع 9999)  طنجة، زنقة غاليسيا رقم 

طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املرني�سي عنوانه)ا) 
رقم  تجزئة تشيكافيا،  طريق بوبانة، 

4ع 9999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير  1ع  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 21).
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SOBAGIM

BEAUTY DARB LASER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBAGIM
ع12 زنقة الورود بوسيجور الدار 
العيضاء ، 29299، الدار العيضاء 

املغرب
BEAUTY DARB LASER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
ععد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 
الدارالعيضاء 29996 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEAUTY DARB LASER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجميل.
زنقة   45  : عنوا  املقر االجتماعي 
ععد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 
الدارالعيضاء   29996 الدارالعيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كسو9 مصطفى : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  كسو9  السيد 
و  درج  ابينال  تجزئة  عنوانه)ا) 
79ع29  املباريف  ع  شقة   1 طابق 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  كسو9  السيد 
و  درج  ابينال  تجزئة  عنوانه)ا) 
79ع29  املباريف  ع  شقة   1 طابق 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 517ع81.
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SOBAGIM

 STE NOUVELLE
D›AMEUBLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOBAGIM
ع12 زنقة الورود بوسيجور الدار 
العيضاء ، 29299، الدار العيضاء 

املغرب
 STE NOUVELLE

D›AMEUBLEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
ععد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 

4 - 29996 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع11عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUVELLE D’AMEUBLEMENT

غرض الشركة بإيجاز : النسيج.

زنقة   45  : عنوا  املقر االجتماعي 

ععد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 

- 29996 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ملد  امال : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ملد  امال عنوانه)ا) اقامة 

دار  طماريس   81 رقم  بالنكا  مارينا 

بوعزة النواصر ع2722 الدارالعيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ملد  امال عنوانه)ا) اقامة 

دار  طماريس   81 رقم  بالنكا  مارينا 

بوعزة النواصر ع2722 الدارالعيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 516ع81.

218I

FIDAUDIT

B3R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAUDIT

 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،

CASABLANCA MAROC

RعB شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 

ععدهللا املديووني الدار العيضاء 

29259 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

)ع)2ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

.BعR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز :  التطوير 

البقاري

وتشغيل وإدارة وربما بيع  اقتناء 

املنقولة  والحقوق  املمتلكات  جميع 

وغير املنقولة..

زنقة   64  : عنوا  املقر االجتماعي 

العيضاء  الدار  املديووني  ععدهللا 

29259 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد منير بنبمر : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنبمر  منير  السيد 

 4 الشقة   1(11 كولف سيتي عمارة 

بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

27182 العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنبمر  منير  السيد 

 4 الشقة   1(11 كولف سيتي عمارة 

بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

27182 العيضاء العيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم -.
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fiduciairehakimi

دونطال برو أوريونطال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fiduciairehakimi

84.شارع محمد الخامس عمارة 

قي�سي رقم 6 ، 69999، وجدة 

املغرب

دونطال برو أوريونطال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

الفطواكي - 69999 وجدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

127عع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2922 يناير   96 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

برو  دونطال  الوحيد  الشريك  ذات 

 199.999 أوريونطال معلغ رأسمالها 

 5 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

وجدة   69999  - الفطواكي  شارع 

املغرب نتيجة ل : أسعاب مختلفة.

شارع   5 و حدد مقر التصفية ب 

الفطواكي - 69999 وجدة املغرب. 

و عي :

و  مساعد  لخضر  السيد)ة) 

 69999 5 شارع الفطواكي  عنوانه)ا) 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

5 شارع   : الوثائق املتبلقة بالتصفية 

الفطواكي وجدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   92 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 77ع.

229I

SOBAGIM

 FETOUAKI SMART
BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBAGIM

ع12 زنقة الورود بوسيجور الدار 

العيضاء ، 29299، الدار العيضاء 

املغرب

 FETOUAKI SMART BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 

ععد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 

4 - 29996 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71)2ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FETOUAKI SMART BUILDING

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
زنقة   45  : عنوا  املقر االجتماعي 

ععد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 

- 29996 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بن التاجر بوجمبة : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوجمبة  التاجر  بن  السيد 
شارع مقداد   91 الساملية  عنوانه)ا) 
الدارالعيضاء   29449 ج  لحريزي ق 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوجمبة  التاجر  بن  السيد 
شارع مقداد   91 الساملية  عنوانه)ا) 
الدارالعيضاء   29449 ج  لحريزي ق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 62عع81.
221I

SOBAGIM

ATLAS GREEN RECYCLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOBAGIM
ع12 زنقة الورود بوسيجور الدار 
العيضاء ، 29299، الدار العيضاء 

املغرب
 ATLAS GREEN RECYCLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
مراكش زاوية النواصر - 41924 

الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

125)6ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2917 يناير   9(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GREEN RECYCLING
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النفايات.
15 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 41924  - النواصر  زاوية  مراكش 

الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

ععع   : رشيد  اليبقوبي  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة  ععع   : السيد توتوح امي  
بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة  4عع   : منير  توتوح  السيد 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اليبقوبي رشيد عنوانه)ا) 
51 زنقة نابلس ط 4 ش )1 املباريف 

79ع29 الدارالعيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  امي   توتوح  السيد 
 HURGRONJEHOF 46 II
 19659 XD AMSTERDAM
 NOORD HOLLANDH 1912

.AMSTERDAM HOLLAND
عنوانه)ا)  منير  توتوح  السيد 
 JOHAN COTTERDAMANPAD
 1( 1967HX AMSTERDAM
 PAYS-BASS 1087 AMSTERDAM

.HOLLAND
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليبقوبي رشيد عنوانه)ا) 
51 زنقة نابلس ط 4 ش )1 املباريف 

79ع29 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 98 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2917 تحت رقم 99626428.

222I

fiduciairehakimi

حليمي كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciairehakimi
84.شارع محمد الخامس عمارة 
قي�سي رقم 6 ، 69999، وجدة 

املغرب
حليمي كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النصر 
تجزئة الشرقية الطابق 1 رقم 19 - 

69999 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
8147ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  98 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 199.999 كار معلغ رأسمالها  حليمي 
اإلجتماعي حي  درهم وعنوا  مقرها 
النصر تجزئة الشرقية الطابق 1 رقم 
19 - 69999 وجدة املغرب نتيجة ل : 

الحدود املغربية مقفولة.
و حدد مقر التصفية ب حي النصر 
 -  19 رقم   1 تجزئة الشرقية الطابق 

69999 وجدة املغرب. 
و عي :

و  لحليمي  عماد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي النصر تجزئة الشرقية 
وجدة   69999  19 رقم   1 الطابق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تعليغ البقود و الوثائق 
املتبلقة بالتصفية : حي النصر تجزئة 

الشرقية الطابق 1 رقم 19
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   91 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 64ع.

Iع22

CABINET ESSADKIA

LITSBER CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

LITSBER CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 91 
الشقة 92 شارع املغرب البربي رقم 

54 - 65459 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

145(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LITSBER CAR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البربي  شارع املغرب   92 الشقة   91
رقم 54 - 65459 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   599  : السيد ليتيم رشيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد خالد الصعار : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد ليتيم رشيد عنوانه)ا) 
 26 رقم   15 زنقة  الجنوبية  الحرية 

65459 البيو  املغرب.

عنوانه)ا)  الصعار  خالد  السيد 
 65459 12 8ع رقم  حي النخلة زنقة 

البيو  املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زينو   سبيد  السيد 
 65459 95 12 رقم  حي النهضة زنقة 

البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 18 فبراير 

2922 تحت رقم )7.

224I

دار االستثمار

ماكسويل بارا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دار االستثمار
شارع موالي سليما  عمارة املامو  
16 مكتب 2 املدينة البليا ، 14999، 

القنيطرة املغرب
ماكسويل بارا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

الطابق السفلي رقم ع89 قطاع ) 
اوالد نصر الغربية سيدي الطيبي 

14299 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557ع6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماكسويل بارا.
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشعه  و  الطعية  الشعه  السلع 
و  التجميل  مواد  بيع   ، الصيدالنية 

املبدات الصحية.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 ( قطاع  ع89  رقم  السفلي  الطابق 
الطيبي  سيدي  الغربية  نصر  اوالد 

14299 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : عجمي  جواد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عجمي  جواد  السيد 
الوحدة  حي  ع6ع4  رقم   181 زنقة 

14299 الفنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عجمي  جواد  السيد 
القنيطرة   14299 عجمي  جواد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 14 دجنبر 

2921 تحت رقم 557/2921ع6.
225I

CAFILIX CONSEILS SARL

TURBO M6 LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

CAFILIX CONSEILS SARL
 LOT MAGHREB EL JADID RES
 OUED EL MAKHAZINE N 307
 LARACHE ، 92000، LARACHE

MAROC
TURBO M6 LOCATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 55 - 2999) 

البرائش املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)ع)5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   1( املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) شهاب 

عثما  كمسير وحيد
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 االبتدائية بالبرائش بتاريخ 

2922 تحت رقم 117.
226I

FIDUCIAIRE PASSION

 GHARIB FABRICATION
MECANIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE PASSION
 AMAL 3 RUE 20 N° 13

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
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 GHARIB FABRICATION

MECANIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 AMAL 3 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 RUE 20 N° 13 SIDI BERNOUSSI

.- 20600 CASABLANCA MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

)5495ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2921 أكتوبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«499.999 درهم« أي من »199.999 

عن  درهم«   599.999« إلى  درهم« 

طريق : تحويل سندات القرض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم )89574.

227I

TIMGOUNSSA COMPTABILITE AUDOT

مو�سى املوسوي
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطعيبيو )

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
مو�سى املوسوي

 91 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

تم فسخ عقد التسيير   2922 فبراير 

الحر املوقع من طرف السيد)ة) مو�سى 

املوسوي )بصفته)ا) مالك)ة) لألصل 

التجاري) الحامل)ة) للعطاقة الوطنية 

للتبريف رقم BE677(91 القاطن)ة) 
ع1ع  رقم  ع9  بالبنوا  سكني عمارة 

 29999  - طر ج ق ب الدارالعيضاء 

والسيد)ة)  املغرب  الدارالعيضاء 

)بصفته)ا) مسير)ة)  مو�سى املوسوي 

حرا )ة)) الحامل)ة) للعطاقة الوطنية 

للتبريف رقم BE677(91 القاطن)ة) 

 191 بالبنوا  سكاني بلوك ه الرقم 

 29999  - الدارالعيضاء  لغالم  اهل 

واملسجل  املغرب  الدارالعيضاء 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بالدار العيضاء تحت عدد 6879)ع .

228I

FIDUCIAIRE PASSION

 GHARIB FABRICATION
MECANIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  ممثل قانوني للشركة

FIDUCIAIRE PASSION
 AMAL 3 RUE 20 N° 13

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC
 GHARIB FABRICATION

MECANIQUE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

 AMAL 3 :وعنوا  مقرها االجتماعي
 RUE 20 N° 13 SIDI BERNOUSSI
.- 20600 CASABLANCA MAROC

»تبيي  ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

)5495ع.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
وتعبا   2921 أكتوبر   11 في  املؤرخ 
تبيي   تقرر  جدد  لتبيي  مسير)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 
- غريب عثما 

 GHARIB FABRICATION  -
ذات  شركة   MECANIQUE
مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
 AMAL ع RUE 29 ب:  اإلجتماعي 
 N° 1ع SIDI BERNOUSSI 29699

CASABLANCA MAROC
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: )5495ع
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم )89574.

22(I

مستأمنة سامي للمحاسعة

 STE MERS STAR TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مستأمنة سامي للمحاسعة
حي ميمونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
األول بني مالل ، 994ع2، بني مالل 

املغرب

 STE MERS STAR TRAVAUX
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 55 
بلوك 4 حي ميمونة الطابق األول - 

929ع2 بني مالل املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1عع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2921 نونبر   91 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
4 حي ميمونة الطابق  55 بلوك  »رقم 
املغرب«  مالل  بني  929ع2   - األول 
رقم   5 بلوك  السفلي  »الطابق  إلى 
السبت  سوق  559ع2   - رواجح   2

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة 
رقم  تحت   2922 يناير   97 بتاريخ 

.241
9Iع2

zagora consulting sarl

ASSURANCE EL OUALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

zagora consulting sarl
رقم)11 شارع محمد 

الخامس ، 99)47، زاكورة 
املغرب--------------------

ASSURANCE EL OUALI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 1) 
الطابق االول الشقة رقم 91 شارع 
محمد الخامس - 99)47 زاكورة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.151

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2912 يناير   19 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقة رقم  االول  الطابق   (1 »رقم 

 47(99  - شارع محمد الخامس   91
محمد  شارع   « إلى  املغرب«  زاكورة 
محمد  مسجد  )امام  الخامس 
الساد9) - 99)47 زاكورة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( االبتدائية بزاكورة بتاريخ 

2912 تحت رقم 218/2912.
1Iع2

ائتمانية الخبرة

SAHM BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة
)4 زنقة املدينة ، 26199، برشيد 

املغرب
SAHM BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 147 شارع 

املقاومة اقامة افا الطابق الثاني 
شقة 22 - 29999 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491عع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SAHM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BATIMENT
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوا  املقر االجتماعي : 147 شارع 
املقاومة اقامة افا الطابق الثاني شقة 

22 - 29999 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد سرار ععد البالي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سرار ععد البالي عنوانه)ا) 
 2 بيتش  كارد    4 البمارة   ( الشقة 
سيدي رحال الشاطئ 26199 برشيد 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سرار ععد البالي عنوانه)ا) 
 2 بيتش  كارد    4 البمارة   ( الشقة 
سيدي رحال الشاطئ 26199 برشيد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 519ع81.

2Iع2

zagora consulting sarl

ASSURANCE EL OUALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

zagora consulting sarl
رقم)11 شارع محمد 

الخامس ، 99)47، زاكورة 
املغرب--------------------

ASSURANCE EL OUALI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي شارع 

محمد الخامس )امام مسجد محمد 
الساد9) - 99)47 زاكورة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.151
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2912 شتنبر   1( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
القروض  على  للحصول  وسيط 

)ممثل شركات االئتما ). .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   1( االبتدائية بزاكورة بتاريخ 

2912 تحت رقم 218/2912.

Iعع2

AFC PARTENAIRE

 SOCIETE
 MILTINATIONALES DE

BITUMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc

 SOCIETE MILTINATIONALES DE
BITUMES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

مسلم تقسيم بكارالطابق الثالث 
شقة رقم 14 باب دكالة مراكش 
مراكش 49999 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1216((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 أكتوبر   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MILTINATIONALES DE

.BITUMES
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البزل املائي
تاجر مواد العناء والصحية

استيراد وتصدي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الثالث  بكارالطابق  تقسيم  مسلم 
مراكش  دكالة  باب   14 رقم  شقة 

مراكش 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد البزيز الشنايني : 49ع 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة  9عع   : السيد عياد عادل 
بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد يوسف بنيس : 9عع حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الشنايني  البزيز  ععد  السيد 
ع عمارة ج الشقة  املسيرة  عنوانه)ا) 

15 مراكش 49999 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بنيس  يوسف  السيد 
مراكش   41( ازيكي درب اععاد رقم 

49999 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  عادل  عياد  السيد 
فالنسيا فرنسا  1ع  اقامة جك بريل 

49999 فالنسيا فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشنايني  البزيز  ععد  السيد 
ع عمارة ج الشقة  املسيرة  عنوانه)ا) 

15 مراكش 49999 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  بنيس  يوسف  السيد 
مراكش   41( ازيكي درب اععاد رقم 

4999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 1696ع1.

4Iع2

FIDUCIAIRE BAMMOU

MAOFLEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
MAOFLEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
أبي زرعة عمارة ا إقامة الرضوا  
مكتب رقم 7 - 14999 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5عع64

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAOFLEX

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

العناء املبدني تصنيع وتوزيع املبدات 

الصناعية

تاجر في استراد و العيع بالنصف 

الجملة

مقاولة في نقل العضائع.
زنقة   26  : عنوا  املقر االجتماعي 

الرضوا   إقامة  ا  عمارة  زرعة  أبي 

القنيطرة   14999  -  7 رقم  مكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

4عع   : السيد الوادي ععد املجيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد حجاج محمد املهدي : ععع 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

ععع   : السيدة ايت احمد اسراء 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املجيد  ععد  الوادي  السيد 

بئر   21 تجزئة سليمة رقم  عنوانه)ا) 

الرامي 14999 القنيطرة املغرب.

املهدي  محمد  حجاج  السيد 

عنوانه)ا) املجمع السكني اهال عمارة 
25 رقم 1ع7 9999) طنجة املغرب.

السيد ايت احمد اسراء عنوانه)ا) 
 2 زنقة بالل اقامة ارخعيل طابق   6

رقم 9ع 9999) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:



4283 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

عنوانه)ا)  نورة  بوعزة  السيدة 
تجزئة سليمة طابق االول   21 بقبة 

بئر الرامي 14999 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 9475).
5Iع2

BOURA CONSEILS

لطورش دلحاجب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES
، 50000، MEKNES MAROC
لطورش دلحاجب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي أبراج 

الجوز الطابق األر�سي زنقة نوايي - 
51999 الحاجب املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45497
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   291( مار9   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اجيو  امال  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   599
انور  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   599

الداندا  بتاريخ 21 مار9 )291.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  ع2  بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

)291 تحت رقم 8ع)1.
6Iع2

STRA2C

بيست إن
إعال  متبدد القرارات

STRA2C
 Av Mansour dahbi entre sol ,5ع

nº 20 ، 90000، Tanger Maroc
بيست إ  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: تجزئة 

البساتي  رقم 28 الطابق األر�سي - 
9999) طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.612((

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 يناير   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصة التي كانت في حيازة   599 بيع 

لفائدة،  البور�سي  رضوا   السيد 

محمد  السيد  لفائدة  حصة   259

البمراني بوخبزة و 259 حصة لفائدة 

السيد األشهب مصطفى 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: حيث تم تبيي  السيد مصطى 

أشهب و السيد شابوا املختار مسيرين 

للشركة 

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد البرو�سي رضوا  من 

تسير الشركة و خروجه منها

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مال  رأ9  في  اإلشتراك  مايلي: 

 : من  لكل  التالية  بالنسب  الشركة 

درهم أي   25.999 مصطفى األشهب 

البمراني  محمد  املائة,  25في  بنسعة 

بوخبزة25.999 درهم أي بنسعة 25في 

59.999 درهم  ، شابوا املختار  املائة 

أي بنسعة 59في املائة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

بالشكل  مقسمة  الشركة  حصص 

التالي : مصطفى األشهب 259 حصة، 

259 حصة،  محمد البمراني بوخبزة 

شابو املختار 599 حصة

على  ينص  الذي  ع1:  رقم  بند 

 : تم تبيي  كمسيرا  لألشركة  مايلي: 

السيد األشهب و السيد شابوا املختار 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 51ع1.

7Iع2

BOUYA CONSULTIN 2

SERMACON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 عع
NO 26، 90000، TANGER maroc

SERMACON شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
بيتهوفن إقامة املهاد9 ع, طابق 4 
رقم 112 - 9999) طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
عع792.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تم تحويل  9ع أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ع,  املهاد9  إقامة  بيتهوفن  »شارع 
طنجة   (9999  -  112 رقم   4 طابق 
البهد  ولي  شارع  »ع18  إلى  املغرب« 
 (9999  - الطابق األر�سي   15 مكتب 

طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر  ع9  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 248578.
8Iع2

FHF

HAMDFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

HAMDFER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 292 شارع 
ععد املومن رقم 5 الطابق االر�سي - . 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)976ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMDFER
العيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كل  والتصدير  االستراد  والشراء، 

انواع متالشيات الحديد واملباد .
عنوا  املقر االجتماعي : 292 شارع 
ععد املومن رقم 5 الطابق االر�سي - . 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : غروبي  حميد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غروبي  حميد  السيد 
تجزئة لينا رقم 58 تيط مليل . الدار 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غروبي  حميد  السيد 
تجزئة لينا رقم 58 تيط مليل . تجزئة 

لينا رقم 58 تيط مليل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 92 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

.cri فبراير 2922 تحت رقم
I)ع2

FIDUCIAIRE LAMIN

DELICE BENNANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
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DELICE BENNANI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قطبة ) 
تجزئة الرياض الزيتو  طريق عي  

الشقف - 9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع7ع71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELICE BENNANI
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلويات.
 ( : قطبة  عنوا  املقر االجتماعي 
عي   طريق  الزيتو   الرياض  تجزئة 

الشقف - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد البراي�سي محمد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البراي�سي محمد عنوانه)ا) 
ع  تجزئة زهرة املدائن   2 الطابق  ع5 

9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البراي�سي محمد عنوانه)ا) 
ع  تجزئة زهرة املدائن   2 الطابق  ع5 

9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 816.
249I

مكتب توثيق

SOCIETE WHITE DRINK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب توثيق
اقامة العاتول الطابق الثاني زاوية 
شارع محمد الخامس و زنقة محمد 

العقال جليز مراكش ، 49999، 
مراكش املغرب

SOCIETE WHITE DRINK شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي منارة، 

جي املسيرة 1 »ب« مراكش 49999 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
عع1227

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 يونيو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE WHITE DRINK
مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سناك، مطبم بعطاقة
شراء جميع البقارات و املنقوالت 

و جميع البقارات التجارية باملغرب..
منارة،   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 49999 مراكش  »ب«   1 جي املسيرة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 199  : السجعي  السيدة حفصة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السجعي  حفصة  السيدة 
كيلومتر  تحناوت،  زنقة  عنوانه)ا) 

 49999 12 فيال بنكيرا  تمصلوحت 

مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الغالية بلبطار عنوانه)ا) 

 49999 61ع  رقم  إسيل  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم ع285ع1.

241I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

PEGGY MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

PEGGY MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

سيدي محمد بن ععد هللا اقامة 

احيضار رقم 25 محل رقم 2 - 

9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 PEGGY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARKET

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشروبات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقامة  هللا  ععد  بن  محمد  سيدي 
احيضار رقم 25 محل رقم 2 - 9999) 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نور امشيش البلمي : 9عع 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
9عع حصة   : السيد محمد دوش 

بقيمة 199 درهم للحصة.
49ع   : الصديق  احمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البلمي  امشيش  نور  السيد 
البربي  املغرب  ساحة   12 عنوانه)ا) 

14999 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  دوش  محمد  السيد 
الوالية  تجزئة  بوعياش  زنقة   24

السوي�سي 9)191 الرباط املغرب.
السيد احمد الصديق عنوانه)ا) 
94 فيال رشيدة زنقة احمد العيضاوي 

السوي�سي 9)191 الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اصغيور  مصطفى  السيد 
 2 ف  بلوك   214 الرقم  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14999 البربي  املغرب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1)ع1.

242I

CWA MOROCCO

 THALES ALLIANCE
MAGHRIB

إعال  متبدد القرارات

CWA MOROCCO
17، زنقة العحتوري حي كوتيي، 
29969، الدار العيضاء املغرب

 THALES ALLIANCE MAGHRIB
»شركة املساهمة«
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وعنوا  مقرها االجتماعي: 
 Lotissement Annahda 2, Idafi

 2, 39, Avenue Mohamed
 Belhassan El Ouazzani - 10100

.Rabat Maroc
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع124.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
اتخاذ   تم   2921 ماي   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
السيد  باستقالة  البلم  أخذ  مايلي: 
مهامه  أبوريرا من  تشادو9  ستيف 

كمتصرف للشركة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ماري  باتريس  السيد  تبيي   مايلي: 
الجنسية،  فرن�سي  جيالردوني،  نويل 
وحامل جواز  58)12/1/ع2  املولود 
14DK14217، متصرف  السفر رقم 
ستيف  السيد  من   

ً
بدال للشركة 

اجتماع  حتى  أبوريرا  تشادو9 
للمصادقة  البادي  البامة  الجمبية 
على العيانات املالية للسنة املنتهية في 

1ع دجنبر 2921
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :N/A رقم  بند 

N/A :مايلي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 49ع122.

Iع24

مولدافيت

اساون اموبيلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,9(

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC

اساو  اموبيلي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46شارع 
الزرقطوني الطابق 2رقم الشقة 6 

الدار العيضاء - 29999 الدارلعيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.452545
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 دجنبر 2921 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
اساو  اموبيلي معلغ رأسمالها 
199.999 درهم وعنوا  مقرها 
اإلجتماعي 46شارع الزرقطوني 

الطابق 2رقم الشقة 6 الدار العيضاء 
- 29999 الدارلعيضاء املغرب نتيجة 

ل : منافسة حادة.
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
 6 الشقة رقم   2 الزرقطوني الطابق 
الدارلعيضاء   29999  - الدارلعيضاء 

املغرب. 
و عي :

يوسف  أيت  رضوا   السيد)ة) 
بلوك  عثما   سيدي  عنوانه)ا)  و 
16رقم 77 الدارلعيضاء 29999 الدار 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
يوسف  أيت  حسن  السيد)ة) 
بلوك  عثما   سيدي  عنوانه)ا)  و 
16رقم 77 الدارلعيضاء 29999 الدار 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 687ع81.
244I

مولدافيت

27 ليمتد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,9(

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC

27 ليمتد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية البمارة 84 الطابق 4 الرقم 
16 حي النخيل الدارلعيضاء - 
29999 الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

))9ع48.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2922 تقرر حل  )9 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
معلغ  ليمتد   27 الوحيد  الشريك 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
سومية  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
حي   16 الرقم   4 الطابق   84 البمارة 
الدار   29999  - النخيل الدارلعيضاء 
منافسة   : املغرب نتيجة ل  العيضاء 

حادة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرقم   4 الطابق   84 سومية البمارة 
16 حي النخيل الدارلعيضاء - 29999 

الدارلعيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) محمد طارق بن خميس 
الشقة   22 البمارة  عنوانه)ا)  و 
الدارلعيضاء  غاندي  شارع   15 رقم 
29999 الدارلعيضاء املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 688ع81.
245I

مولدافيت

هارون بالستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,9(

 BOURGOGNE - CASABLANCA،

20053، CASABLANCA MAROC
هارو  بالستيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46شارع 
الزرقطوني الطابق 2رقم الشقة 
6 الدار العيضاء - 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
457)6ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2922 تقرر حل  98 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
بالستيك  هارو   الوحيد  الشريك 
درهم   199.999 رأسمالها  معلغ 
46شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
 6 الشقة  2رقم  الطابق  الزرقطوني 
الدار العيضاء - 29999 الدار العيضاء 

املغرب نتيجة ل : منافسة حادة.
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
 6 الشقة رقم   2 الزرقطوني الطابق 
الدارلعيضاء   29999  - الدارلعيضاء 

املغرب. 
و عي :

و  الرحيم  ععد  ملنور  السيد)ة) 
 26 رقم  سلوى  عمارة  عنوانه)ا) 
املغرب  سال   11999 سال  تابريكت 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 686ع81.
246I

garantis conseil

MIND CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garantis conseil
ابراج الكتبية عمارة رقم 18 شقة 

رقم 95 محاميد ) ، 49999، 
مراكش املغرب
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MIND CENTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع2 شارع 
عالل الفا�سي تجزئة بوكار عمارة 

جوزفي  الطابق 2 مكتب رقم 12 - 
49999 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 MIND : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. CENTER
غرض الشركة بإيجاز : -اخصائي 
النف�سي  -البالج  الطعيعي  البالج  في 

-البالج بالتنويم املغناطي�سي.
ع2 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
عمارة  بوكار  تجزئة  الفا�سي  عالل 
 -  12 مكتب رقم   2 جوزفي  الطابق 

49999 مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : شراقة  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شراقة  امينة  السيدة 
 12 رقم   9 عمارة  وحدائق  ابواه 
مراكش   49999 الجنوبي  النخيل 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شراقة  امينة  السيدة 
 12 رقم   9 عمارة  وحدائق  ابواه 
مراكش   49999 الجنوبي  النخيل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 116عع1.

247I

AB RED1 COMPTA

 DELTA GOLD ACADEMY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 DELTA GOLD ACADEMY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الجراري 2 زنقة 2ع رقم 19 بني 
مكادة طنجة - 9979) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12466(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   95
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 DELTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. GOLD ACADEMY SARL
-تدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ألنواع  وتوجيه  ونصائح  خاص 
القطاعات  جميع  وفي  مختلفة 

واألنشطة.
التدريب  و  التبليم  و  -الخدمات 
عن  التبليم  وأيضا  واالستشارات 

ببد..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الجراري 2 زنقة 2ع رقم 19 بني مكادة 

طنجة - 9979) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 49  : الدغمومي  الزهرة  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة   49  : السيد ياسن الريش 
بقيمة 199 درهم للحصة.

السيدة كريمة الفقيهي الرقيشة : 
29 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 49  : الدغمومي  الزهرة  السيدة 
بقيمة 199 درهم.

بقيمة   49  : السيد ياسن الريش 
199 درهم.

السيدة كريمة الفقيهي الرقيشة : 
29 بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الدغمومي  الزهرة  السيدة 
عنوانه)ا) حي الجراري 2 زنقة 2ع رقم 
19 بني مكادة 9979) طنجة املغرب.

السيد ياسن الريش عنوانه)ا) حي 
الجراري 2 زنقة 2ع رقم 19 بني مكادة 

9979) طنجة املغرب.
السيدة كريمة الفقيهي الرقيشة 
عنوانه)ا) حي الجراري 2 زنقة 2ع رقم 
19 بني مكادة 9979) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كريمة الفقيهي الرقيشة 
عنوانه)ا) حي الجراري 2 زنقة 2ع رقم 

19 بني مكادة 9979) طنجة املغرب
السيد ياسن الريش عنوانه)ا) حي 
الجراري 2 زنقة 2ع رقم 19 بني مكادة 

9979) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251117.
248I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

 BOUDOUR TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 COMPTABLE AGREE :
ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE POSTALE 5103 TEMARA
 CENTRE ، 12000، TEMARA

MAROC

 BOUDOUR TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الكيلومتر 
عع طريق سيدي يحيى زعير تمارة - 

12999 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع552ع1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOUDOUR TRAVAUX DIVERS
نقل   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
العضائع على الطرق وخدمات النقل.

-2 تجارة
-ع استيراد وتصدير.

عنوا  املقر االجتماعي : الكيلومتر 
 - طريق سيدي يحيى زعير تمارة  عع 

12999 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الزوين : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : الزوين  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزوين  محمد  السيد 
ب الصعاح   194 تجزئة السالم رقم 

12972 الصخيرات املغرب.
عنوانه)ا)  الزوين  يوسف  السيد 
حي الوحدة بنسودة فا9   526 رقم 

ع919ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزوين  محمد  السيد 
ب الصعاح   194 تجزئة السالم رقم 

12972 الصخيرات املغرب
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عنوانه)ا)  الزوين  يوسف  السيد 
حي الوحدة بنسودة فا9   526 رقم 

ع919ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 9)ع.

24(I

BCNG

STE: SMART COM INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: SMART COM INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 
29959 الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

75257ع.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE: SMART COM الشريك الوحيد
INVEST معلغ رأسمالها 199.999,99 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 
الدار العيضاء املغرب نتيجة   29959

ل : عدم تشغيل الشركة.
 ،265 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 

29959 الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) محمد بنيس و عنوانه)ا) 
 29959 الوازيس  شارميل  زنقة   29
)ة)  كمصفي  املغرب  العيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 7ع9ع81.

259I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة اوسوس امين للبناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة اوسو9 امي  للعناء شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 497 
حي ايت اوبال القليبة 56ع86 ايت 

ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2545(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اوسو9 امي  للعناء .
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالتقسيط و  البقاقير و مواد العناء 

النصف الجملة..
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 497 
ايت  56ع86  القليبة  اوبال  ايت  حي 

ملول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : محمد  اوسو9  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد امي  الحسي  : 599 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوسو9 محمد عنوانه)ا) 
حي ايت اوبال القليبة 59ع86 القليبة 

املغرب.
عنوانه)ا)  الحسي   امي   السيد 
ايموزار اكادير 89999 اكادير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوسو9 محمد عنوانه)ا) 
حي ايت اوبال القليبة 59ع86 القليبة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم )1ع.

251I

FIDUCIAIRE AMER FISC

MUSTIAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

MUSTIAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : طريق 
را9 املاء زايو 62999 الناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 16265

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2922 تقرر حل  17 فبراير  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   MUSTIAL
 199.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
طريق را9 املاء زايو 62999 الناظور 
باية  القيام  لبدم  نتيجة  املغرب 

مبامال ت تجارية.

و عي :
و  بولهرود  جمال  السيد)ة) 
 62999 زايو  افرا9  حي  عنوانه)ا) 
الناظور املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
طريق  وفي   2922 فبراير   17 بتاريخ 
الناظور   62999 زايو  املاء  را9 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم ع)2/2)2.

252I

AVIS DE CONSTITUTION

THE WOODS GALLERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST
 IMM 45 GH 7 APPT 07

 OP ERREDDA EL OULFA
CASABLANCA ، 20220، الدار 

العيضاء املغرب
THE WOODS GALLERY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6) شارع 
أنفا الطابق ) رقم 1) اقامة الربيع 
أنفا الدار العيضاء - ع2972 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2967ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WOODS GALLERY
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مقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
التطوير  أعمال  لجميع  عامة 

والتجديد في في مجال العناء.
جميع أعمال التجديد الداخلي   -
والجص وأغطية  )اللوحات والطالء 

الحوائط الزخرفية ،
الديكور  في  ونصائح  إنجازات   -

الداخلي.
6) شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
اقامة الربيع   (1 رقم   ( أنفا الطابق 
الدار  ع2972   - العيضاء  الدار  أنفا 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الكوكبي  نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكوكبي  نزهة  السيدة 
 6 شقة  7ع1  عمارة  الزبير  تجزئة 

األلفة 29299 الدر العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكوكبي  نزهة  السيدة 
 6 شقة  7ع1  عمارة  الزبير  تجزئة 

األلفة 29299 الدر العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812282.
Iع25

مكتب املحاسعة

BR SOLAR MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسعة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شعوط رقم 14 ، 9999)، طنجة 

املغرب
BR SOLAR MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع أبي 
الحسن الشادلي اقامة شعوط رقم 

14 طنجة 9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ع1245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLAR MOROCCO
دورات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كوادر  لتطوير  مستمرة  تدريبية 
الشركات في قطاع الطاقة املتجددة 

وكفاءة الطاقة.
عنوا  املقر االجتماعي : شارع أبي 
رقم  شعوط  اقامة  الشادلي  الحسن 

14 طنجة 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوعدي ععد السالم : 299 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 299  : مصطفى  تاكال  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد لحظى محمد : 499 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد بوعدي محمد : 299 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم  ععد  بوعدي  السيد 
2999ع  بوجيعار  حي  عنوانه)ا) 

الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)  مصطفى  تاكال  السيد 
زنقة العيروني رقم 91 86999 انزكا  

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  لحظى  السيد 
ع  طابق   1 الخير د   2 اقامة العصرة 

رقم 25 9999) طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  بوعدي  السيد 
 18 اقامة دالة رقم   5 الجيراري  حي 

9999) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السالم  ععد  بوعدي  السيد 
2999ع  بوجيعار  حي  عنوانه)ا) 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 52)259.
254I

OUTSOURCING ADVISORY

منار للديكور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شبار 

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
منار للديكور »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 11 شارع 

موالي يوسف - 9999) طنجة 
املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شبار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

)144ع.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 21 يناير 2922 تقرر إضافة 

شبار تجاري للشركة وهو:
التجارية كوشي   البالمة  إضافة 

لوب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1592.
255I

cabinet abda conseil et management

ENNAJAH MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 cabinet abda conseil et
management

رقم )ع2الطابق االول طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 46999، 

اسفي اسفي

ENNAJAH MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : الرقم 

97 زنقة العهجة حي القليبة اسفي - 

46999 اسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6(91

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2922 تقرر حل  15 فبراير  املؤرخ في 

ذات  شركة   ENNAJAH MEDIA

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
القليبة  العهجة حي  زنقة   97 الرقم 

اسفي - 46999 اسفي املغرب نتيجة 

اللتوقف الدائم لنشاط الشركة.

و عي :

و  لقتيب  ايت  عمر  السيد)ة) 
97 زنقة العهجة حي  الرقم  عنوانه)ا) 

القليبة اسفي 46999 اسفي املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

الرقم  وفي   2922 فبراير   15 بتاريخ 
97 زنقة العهجة حي القليبة اسفي - 

46999 اسفي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2922 تحت رقم ع15.

256I

MCG

مير أي بامليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

مير أي بامليي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�سي، البمارة 12، الشقة 

رقم 5، تجزئة سي  - 49999 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
مير أي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بامليي.
إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
تشغيل  والرياضات،  دورالضيافة 
جميع الفنادق واملوتيالت واملجمبات 

السياحية واملنتجبات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الشقة   ،12 البمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سي  - 49999 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
أندري  برينو  كويدادين  السيد 
 199 بقيمة  حصة   199  : موريس 

درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أندري  برينو  كويدادين  السيد 
تجزئة الشونوري  موريس عنوانه)ا) 
589ع8  1ع  الرقم  ماندراكور 

ماندراكور فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أندري  برينو  كويدادين  السيد 
تجزئة الشونوري  موريس عنوانه)ا) 
589ع8  1ع  الرقم  ماندراكور 

ماندراكور فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 979عع1.
257I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

LIONECCI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
LIONECCI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
)5ع ، الطابق الثاني ، طريق 119 
كلم 11.599 شارع الشفشاوني ، 
عي  السعع الدار العيضاء ع2925 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7)9عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIONECCI
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعمال الحياكة واملنسوجات والسداة 

والجوارب والحياكة السميكة.
اآلالت  في  الدولية  التجارة 
وأي  عام  بشكل  واملواد  واملبدات 
طعيبتها  كانت  مهما  مصنبة  سلبة 

ووجهتها .
عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
 119 طريق   ، الثاني  الطابق   ، )5ع 
كلم 11.599 شارع الشفشاوني ، عي  
الدار  ع2925  العيضاء  الدار  السعع 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : حميد  املحعوب  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املحعوب حميد عنوانه)ا) 
البمرا    18 الرقم  السوالم  حدائق 
برشيد   26199 برشيد  السوالم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املحعوب حميد عنوانه)ا) 
البمرا    18 الرقم  السوالم  حدائق 
برشيد   26199 برشيد  السوالم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2921 تحت رقم 9ععع81.

258I

مكتب عادل اليبقوبي

SMART LAVE, SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب عادل اليبقوبي
54 شارع الحرية الطابق 1 رقم 
 TANGER ،(9999 ،7 طنجة

MAROC
SMART LAVE, SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع الحسن األول و زنقة الكشاف، 
إقامة نجاة شقة 6 املكتب 5، رقم 
6/5 طنجة 9999) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART LAVE, SARL
إ    : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحسابها  سواء  كهدف  لها  الشركة 
الخاص باملغرب أو لحساب الغير بكل 
العلدا  األخرى، وحدها أو باملشاركة 
أو  ذاتيي   أشخاص  أو  شركات  مع 

اعتعاريي  األنشطة التالية :
التنظيف  خذمات   : أساسا 
 ، الصناعي  تحت كل األشكال سواء 

التجاري أو السكني.
املتبلقة  الخدمات  كل  تقديم 
املتبلقة  الخدمات  كل  و  بالتنظيف 
معاشرة  غير  أو  معاشرة  بطريقة 

بالتنظيف.
كل  تسيير  و  استغالل  إنشاء، 
التنظيف،  محالت  أو  مؤسسات 
تسيير  السيارات،  غسل  فضاءآت 
واإلقامات،  البمارات  سنديك 
السياحية،  و  السكنية  املركعات 

مدار9، مبامل و غيرها.
األمن  الحراسة،  خدمات 
الخصو�سي، توريد و تركيب كاميرات 

املراقعة و كل املسائل املتبلقة بها.
أصناف  و  أنواع  كل  و شراء  بيع 

األدوات و التجهيزالت املكتبية.
تطهير  تدبير و مبالجة النفايات، 

املياه و تطهير السائل.
البمومية  األشغال  كل  إنشاء 
الترميم،  و  العناء   ، الخصوصية  و 
بالسوق  سواء  التجارة  النقل، 
و  االستيراد  طريق  عن  أو  الداخلي 
التي  األدوات  و  املواد  لكل  التصدير 
من  نشاط  أي  في  استبمالها  يمكن 

أنشطة الشركة.
البمولة،  كل األنشطة التجارية، 
التصدير،  و  االستيراد  الوساطة، 
داخل  سواء  الخذمات  كل  وتقديم 

املغرب أو خارجه.
البمليات  كل   : عموما  أكثر  و 
املالية،  و  الصناعية،  التجارية، 
تتبلق  التي  عقارية  غير  و  عقارية 
بأي  أو غير معاشرة  بطريقة معاشرة 

من األهداف السالف ذكرها. .
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زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع الحسن األول و زنقة الكشاف، 
رقم   ،5 املكتب   6 إقامة نجاة شقة 

5/6 طنجة 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   59  : السيد مباد غيلما  

بقيمة 199 درهم للحصة.
 59  : بحـــراوي  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غيلما   مباد  السيد 
إقامة حمزة بلوك 12 الطابق 1 رقم ع 
طريق تطوا  9999) طنجة املغرب.

السيدة عائشة بحراوي عنوانه)ا) 
إقامة حمزة بلوك 12 الطابق 1 رقم ع 
طريق تطوا  9999) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عاشة بحـراوي عنوانه)ا) 
إقامة حمزة بلوك 12 الطابق 1 رقم ع 

طريق تطوا  9999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 7)2511.
25(I

ISDM CONSULTING

STE OUHDA SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب
STE OUHDA SUD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
1599 رقم 262 البيو  - 79999 

البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUHDA SUD

و  العناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 79999  - البيو    262 رقم   1599

البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : وحدا  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد وحدا عنوانه)ا) دوار 

افرط تغعالت زاكورة 79999 البيو  

املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد وحدا عنوانه)ا) دوار 

افرط تغعالت زاكورة 79999 البيو  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 464/2922.

269I

GESTION ALJANOUB

SOUTH FOOD-SUPPLY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا  حي السبادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث البيو  ، 79999، 

البيو  املغرب
SOUTH FOOD-SUPPLY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
الخضراء شارع االندلس رقم 59 
املر�سى البيو  - 79949 البيو  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUTH FOOD-SUPPLY
تجميد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 , مبالجتها   , العحرية  املنتجات 
بيع,  شراء,   , تسويقها   , تصديرها 

تجارة عامة ,استيراد وتصدير ....
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املسيرة الخضراء شارع االندلس رقم 
البيو    79949  - املر�سى البيو    59

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.999  : السيد طه دومة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحي  السيد طه دومة عنوانه)ا) 
االداري شارع الشهيد بوشريا عمارة 
 79949 البيو    94 الفتح شقة رقم 

البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحي  السيد طه دومة عنوانه)ا) 
االداري شارع الشهيد بوشريا عمارة 
 79949 البيو    94 الفتح شقة رقم 

البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 489.
261I

STE CISS SARL

 WAMAD MARKETING
DIGITAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة رقم ))ع الطابق 
التاني تجزئة جنة الزيتو  1 بن 

سودة فا9 مكاتب ابراهيم معبوت، 
9999ع، فا9 املغرب

 WAMAD MARKETING DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 
4 عمارة ا 19 تجزئة مرزاقة عي  
السمن فا9 - 9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
91ع71

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.WAMAD MARKETING DIGITAL

غرض الشركة بإيجاز : االشهار 
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برمجة و تحليل املبلوميات 
االشغال املختلفة للعناء .

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عي   مرزاقة  تجزئة   19 ا  عمارة   4
السمن فا9 - 9999ع فا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 599  : االدر�سي  فاطنة  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد يوسف بزوط : 599 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطنة االدر�سي عنوانه)ا) 
77 تجزئة تليلة طريق را9 املاء  رقم 
فا9  يبقوب  موالي  الشقف  عي  

9999ع فا9 املغرب .
عنوانه)ا)  بزوط  يوسف  السيد 
77 تجزئة تليلة طريق را9 املاء  رقم 
فا9  يبقوب  موالي  الشقف  عي  

9999ع فا9 املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بزوط  يوسف  السيد 
77 تجزئة تليلة طريق را9 املاء  رقم 
فا9  يبقوب  موالي  الشقف  عي  

9999ع فا9 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 5ع7.

262I

Fidel Audit

تيرموفارم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Fidel Audit
ع2 شارع الجيروند إقامة 2999 

الطابق األول رقم 1 ، 29599، الدار 
العيضاء املغرب

تيرموفارم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إشراق 
سنتر، إقامة Diamant vert، عمارة 
25 رقم 5 طريق الجديدة، ليساسفة 

- 9)291 الدار العيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ع4825.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2921 نونبر   98 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ،Diamant vert إشراق سنتر، إقامة«
الجديدة،  طريق   5 رقم   25 عمارة 
العيضاء  الدار   291(9  - ليساسفة 
 ،Diamant vert إلى »تجزئة املغرب« 
 16 عمارة  سنتر،  إشراق  مشروع 
19 طريق الجديدة، ليساسفة -  رقم 

9)291 الدار العيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 92 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 4214.
Iع26

CYH

STE VISADIOS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE VISADIOS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 2 طريق 
ملوية لزير9 ع16 وجدة 69999 

وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)258ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2921 أبريل  ع1  املؤرخ في 
شركة   STE VISADIOS SARL AU
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد معلغ رأسمالها 49.999 درهم 

طريق   2 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

 69999 وجدة  ع16  لزير9  ملوية 

وجدة املغرب نتيجة لقفل التصفية .

و عي :

السيد)ة) يونس مومن و عنوانه)ا) 

وجدة 69999 وجدة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

طريق   2 وفي   2921 أبريل  ع1  بتاريخ 

 69999 وجدة  ع16  لزير9  ملوية 

وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم ع4ع.

264I

Dilegis Premium Service

RAMZ MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

RAMZ MEDICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 C/9 : وعنوا  مقرها اإلجتماعي

، عيادة الشفاء هكونية، إقامة 

أوبركة، شارع مختار سو�سي - 

89699 إنزكا  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1(665

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2921 أكتوبر   15 في  املؤرخ 

شركة ذات   RAMZ MEDICAL حل 

رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا   درهم   199.999

الشفاء  عيادة   ،  C/9 اإلجتماعي 

إقامة أوبركة، شارع مختار  هكونية، 

املغرب  إنزكا    89699  - سو�سي 

د ًما.
َ
نتيجة ل التصفية ُمْنَجٌز ُمق

و عي :
السيد)ة) سمير األمي  و عنوانه)ا) 
 89999 الهدى  ,حي   14( رقم  بلوك 

أكادير املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 ،  C/9 وفي   2921 أكتوبر   15 بتاريخ 
عيادة الشفاء هكونية، إقامة أوبركة، 
89699 إنزكا   شارع مختار سو�سي - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   98 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 2591.

265I

FIGET SARL

TRANS AMTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
TRANS AMTIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كراج بدوار 

أمطيل جماعة الزينات تطوا  - 
999ع) تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع)9ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AMTIL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي لحساب الغير.
كراج   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بدوار أمطيل جماعة الزينات تطوا  

- 999ع) تطوا  املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد الشلوبي : 49 حصة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.

 18  : الشلوبي  حليمة  السيدة 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.

 14  : الشلوبي  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.

السيدة زهرة الشلوبي : 14 حصة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.

 14  : الشلوبي  حسناء  السيدة 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الشلوبي عنوانه)ا) 

دوار أمطيل جماعة الزينات تطوا  

999ع) تطوا  املغرب .

السيدة حليمة الشلوبي عنوانه)ا) 

دوار أمطيل الزينات بنقريش تطوا  

999ع) تطوا  املغرب .

السيدة عزيزة الشلوبي عنوانه)ا) 

بدوار تمزقت جماعة وقيادة بنقريش- 

تطوا  999ع) تطوا  املغرب .

السيدة الزهرة الشلوبي عنوانه)ا) 

حومة قهوة املرابط الزينات بنقريش- 

تطوا  999ع) تطوا  املغرب .

الشلوبي  حسناء  السيدة 

املرابط  قهوة  حومة  عنوانه)ا) 

تطوا   بنقريش-  قيادة  الزينات 

999ع) تطوا  املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشلوبي عنوانه)ا) 

دوار أمطيل جماعة الزينات تطوا  

999ع) تطوا  املغرب

السيدة حليمة الشلوبي عنوانه)ا) 

دوار أمطيل الزينات بنقريش تطوا  

999ع) تطوا  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   9( االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 568.

266I

MCG

بوطوما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بوطوما شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل الفا�سي، البمارة 12، الشقة 
رقم 5، تجزئة سي  - 49999 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122(41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بوطوما.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق املفروشة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الشقة   ،12 البمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سي  - 49999 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 12.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : السيد بورلو جو  لويس ماري 

89 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
ماري  روز  بياتريس  زابو  السيدة 

199 درهم  49 حصة بقيمة   : كاترين 

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ماري  لويس  جو   بورلو  السيد 

 75916 26 شارع ديسبريو  عنوانه)ا) 

باريس فرنسا.
ماري  روز  بياتريس  زابو  السيدة 

شارع ديسبريو   26 كاترين عنوانه)ا) 

75916 باريس فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ماري  روز  بياتريس  زابو  السيدة 

شارع ديسبريو   26 كاترين عنوانه)ا) 

75916 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم )98عع1.

267I

IB PARTNERS

LETALIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IB PARTNERS

ع1 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

29459، الدار العيضاء املغرب

LETALIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

اطلس عمارة 45 رقم 16 املباريف - 

ع2995 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LETALIS

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

الجراثيم  من  بالتخلص  املتبلقة 

والتطهير .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - املباريف   16 45 رقم  اطلس عمارة 

ع2995 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد دومينيك روبرت لو فيلي  : 

599 حصة بقيمة 199 درهم للحصة 

.الشركة هيجينيو : 599 حصة بقيمة 

199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد دومينيك روبرت لو فيلي  

عنوانه)ا) 145 شارع الحسن الثاني - 

29459 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  هيجينيو  الشركة 

مبارف  طابق5  بالل  عزيز  شارع 

ع2995 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دومينيك روبرت لو فيلي  

عنوانه)ا) 145 شارع الحسن الثاني - 

29459 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 82)6.

268I

2A CONSEIL

TARGET COACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2A CONSEIL

 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME

 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU

 BAKR ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC
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TARGET COACH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

اإلقامة 82 الطابق 2 رقم 94 حي 

النخيل الدار العيضاء الدار العيضاء 

49ع29 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع676

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TARGET COACH

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي جميع الدول:

البرمجة واالستشارات وأنشطة   •

ة املبلومات.
َ
ان

َ
ِتق

واالستضافة  العيانات  مبالجة   •

بوابات  الصلة.  ذات  واألنشطة 

اإلنترنت وخدمات املبلومات األخرى؛

أنشطة  الهندسية.  األنشطة   •

املراقعة والتحليالت الفنية؛

• دراسات السوق واملسوحات.

• األنشطة اإلدارية وأنشطة دعم 

األعمال األخرى.

• أنشطة التدريب والتوجيه.

املشروع  إدارة  في  االستشارات   •

ونظام املبلومات.

• بيع العيانات في شعكات العيانات 

السلكية  االتصاالت  شعكات  على 

املحمولة  واألجهزة  والالسلكية، 

وغيرها من األجهزة اإللكترونية ذات 

محتوى الوسائط املتبددة.

• إدارة وتطوير وتسويق البرمجيات 

وتقنيات املبلومات واالتصاالت.

أو  البرامج  ترخيص  أو  تأجير   •
على  باإلنترنت.  املتبلقة  املساحات 

البموم؛
• إدارة الخادم.

والخدمات  املنتجات  تسويق   •
املبلومات  ة 

َ
ان

َ
ِتق قطاعات  في 

والالسلكية  السلكية  واالتصاالت 
واإلنترنت.

• تحقيق أنشطة اإلعال  الرقمي.
األنشطة  تنفيذ  للشركة  يجوز   •
بشكل  املذكورة أعاله كلًيا أو جزئًيا، 
أ   يمكن  معاشر.  غير  أو  معاشر 
تتصرف بشكل غير معاشر إذا كانت 
شركات  في  أسهًما  أو   

ً
أسهما تمتلك 

ذات غرض شركة مماثل أو متطابق.
املبامالت  جميع  أعم،  وبشكل   •
التجارية والصناعية واملالية واألوراق 
املالية التي قد تكو  مرتعطة بشكل 
كلًيا أو جزئًيا،  معاشر أو غير معاشر، 
بواحدة أو أخرى من املبامالت املشار 
إليها أعاله لتسهيل نشاط الشركة أو 

تبزيزه أو تطويره..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم   2 الطابق   82 اإلقامة  سمية 
الدار  حي النخيل الدار العيضاء   94
العيضاء  الدار  49ع29  العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رافائيل برونو كونها جاالزو 
درهم   199 بقيمة  حصة   199  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رافائيل برونو كونها جاالزو 
زنقة لوايا إقامة لفوبورج  عنوانه)ا) 
الدار  حي الهواء   991 ة ج  قَّ أنفا الشُّ
العيضاء  الدار   29999 العيضاء 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رافائيل برونو كونها جاالزو 
زنقة لوايا إقامة لفوبورج  عنوانه)ا) 
الدار  حي الهواء   991 ة ج  قَّ أنفا الشُّ

العيضاء املغرب املغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 779ع81.

26(I

COMPTASIG

BEES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTASIG
حي السالم بلوك 14 رقم 2 سيدي 
سليما  ، 14299، سيدي سليما  

املغرب
BEES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 148 
شقة 2 الطابق األول شارع محمد 
الخامس سيدي قاسم - 16999 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(987
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   97
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

.BEES : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع  األول  الطابق   2 شقة   148
 - قاسم  سيدي  الخامس  محمد 

16999 سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   599  : السيد مباذ زععط 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد شكيب زععط : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد مباذ زععط عنوانه)ا) 
 14299  94 رقم   92 بلوك  الليمو  

سيدي سليما  املغرب.
عنوانه)ا)  زععط  شكيب  السيد 
حي الليمو  بلوك 92 رقم 94 14299 

سيدي سليما  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد مباذ زععط عنوانه)ا) 
 14299  94 رقم   92 بلوك  الليمو  

سيدي سليما  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

فبراير 2922 تحت رقم 42.
279I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 BEST CALL
DÉVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
 BEST CALL DÉVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

كمال بارك سانتر الطابق ع رقم 16 - 
28819 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((5(

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 دجنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. CALL DÉVELOPPEMENT
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو : ممارسة نشاط مركز 

االتصال
البمليات  لها تنفيذ جميع  يجوز 
التي تتوافق مع هذا الغرض أو تتبلق 

به ، على وجه الخصوص:
 ، واإلعال    ، ببد  عن  العيع   -
واالتصال الهاتفي ، والسكرتارية عن 

ببد 
- االتصال والتدريب والتسويق.

والدولية على  الوطنية  التجارة   -
جميع املنتجات ؛

والدراسة  الخدمات  تقديم   -
واملشورة  واإلدارة  واملساعدة 
التطعيقات  وتطوير  واملعيبات 

واملنتجات ،
جميع  وبيع  واستغالل  شراء   -

براءات االختراع أو الحصرية ؛
- إنشاء وحيازة وتأجير وإدارة عقود 
التجارية  األعمال  لجميع  اإليجار 
لجميع  وتشغيلها  وتركيبها  وتأجيرها 
األنشطة  بأحد  املتبلقة  املؤسسات 

املحددة أعاله ؛
- جميع عمليات الدراسة والتمثيل 
والبموالت  واإلرساليات  والوساطة 

املتبلقة باملجاالت املذكورة أعاله ،.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
كمال بارك سانتر الطابق ع رقم 16 - 

28819 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : ارميال  سبيد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ارميال  سبيد  السيد 
املحمدية   28999 الحرية  حي  56ع 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ارميال  سبيد  السيد 

املحمدية   28999 الحرية  حي  56ع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم ع7ع.

271I

O CAPITAL GROUP

Holding Benjelloun Mezian
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 HOLDING ABBAS

(» BENJELLOUN (dite » H.A.B

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

»في طور التصفية« برأسمال 

2.999.999,99 درهم

املقر االجتماعي: 88 شارع لال ياقوت، 

الدارالعيضاء

السجل التجاري ع11)5 – التبريف 

الجعائي )194817

قفل التصفية

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

لشركة   2922 يناير   17 بتاريخ 

 HOLDING ABBAS BENJELLOUN

(» (dite » H.A.B

التصفية«  طور  »في  شركة 

درهم   2.000.000،00 برأسمال 

مقرها االجتماعي:88, 

الدار العيضاء،  ـ  شارع لال ياقوت 

قرر الشركاء:

املصادقة على حسابات املصفي -

تصفية  قفل  على  املصادقة  ـ 

الشركة

- املوافقة على انهاء مهام املصفي، 

السيد رشيد وكريم.

والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  ضعط  بكتابة  التبديلي 

 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 228ع81 

272I

BعZ CONSULTING

B3Z CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BعZ CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

Z CONSULTINGعB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الجماعة بلوك 2 الرقم ع12 الحي 
الحسني - 29299 الدارالعيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2((55(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2921 دجنبر  1ع  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 BعZ الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  معلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوا   درهم   29.999
 2 بلوك  الجماعة  حي  اإلجتماعي 
 29299  - الحي الحسني  ع12  الرقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالعيضاء 

التصفية املسعقة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحي  ع12  الرقم   2 بلوك  الجماعة 
الدارالعيضاء   29299  - الحسني 

املغرب. 
و عي :

ععدالحكيم  بوشبيب  السيد)ة) 
 2 بلوك  الجماعة  حي  عنوانه)ا)  و 
 29299 الحسني  الحي  ع12  الرقم 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالعيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 428ع81.
Iع27

BعZ CONSULTING

LIBRA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BعZ CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

LIBRA PRINT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 7ع 
زنقة جابر ابن حيا  - 29999 

الدارالعيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.278571

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   29 املؤرخ في 
LIBRA PRINT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   19.999 رأسمالها 
زنقة جابر ابن  7ع  مقرها اإلجتماعي 
حيا  - 29999 الدارالعيضاء املغرب 

نتيجة لحل الشركة.
و عي :

السيد)ة) بنيس مهدي و عنوانه)ا) 
ممر سرينكا9 فيال ياسمينة عي    8
الدياب 29999 الدارالعيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 29 يناير 2922 وفي زنقة جابر 
الدارالعيضاء   29999  - حيا   ابن 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 576ع81.
274I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

بيع التبغ
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطعيبيو )
عقد تسيير حر ألصل تجاري

بيع التعغ
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة)  أعطى   2922 فبراير   17
للعطاقة  )ة)  الحامل  بلغالي  محمد 
املسجل   VA5464ع رقم  الوطنية 
باملحكمة   1((58 التجاري  بالسجل 
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االبتدائية بخنيفرة حق التسيير الحر 
لألصل التجاري الكائن ب حي الزهراء 
 54999  - خنيفرة  مكرر  21ع  رقم 
خنيفرة املغرب للسيد)ة) حكيم اوني 
رقم  الوطنية  للعطاقة  )ة)  الحامل 
سنة تبتدئ من   5 ملدة   VA1172عع
22 فبراير 2922 و تنتهي في 22 فبراير 
 2.999 شهري  معلغ  مقابل   2922

درهم.
275I

فيالجيست

ELCI CRAATIF.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيالجيست
شارع محمد الطريس رقم 5 

tétouan، 93400، تطوا  املغرب
ELCI CRAATIF.S شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 145 شارع 
محمد الخامس اقامة نجاة الطابق 
7 رقم عع طنجة - 9999) طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ELCI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CRAATIF.S
غرض الشركة بإيجاز : -التصميم 

الجرافيكي والتواصل
-إدارة البقارات.

 145  : االجتماعي  املقر  عنوا  
نجاة  اقامة  الخامس  محمد  شارع 
 (9999  - طنجة  عع  رقم   7 الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599 السيد عمر احميمد بيصر : 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد رشيد احميمد بيصر : 599 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بيصر  احميمد  عمر  السيد 

 EC1A املتحدة  اململكة  عنوانه)ا) 

لند  اململكة املتحدة .

بيصر  احميمد  رشيد  السيد 

عنوانه)ا) ع14 شارع محمد الخامس 

12 9999) طنجة  ع البمارة  الطابق 

املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععد هللا منكيط عنوانه)ا) 

 (9999 البوامة  قيادة  املنبر  دوار 

طنجة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 2ع2594.

276I

COMPTIS SARL

BMU TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTIS SARL

شارع موالي يوسف إقامة حمزة 

الطابق ع رقم ع ، 9999)، طنجة 

املغرب

BMU TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل زنقة أكادير عمارة 

جسو9 بلوك ب شقة 8 رقم 112 - 

9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   291( يونيو   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BMU  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األمتبة غير املصحوبة لحساب الغير.
بهذا  ملتبلقة  البمليات  جميع 

النشاط..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عمارة  أكادير  زنقة  اسماعيل  موالي 
جسو9 بلوك ب شقة 8 رقم 112 - 

9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جمال املزدغي : 199 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جمال  املزدغي  السيد 
اكادير  زنقة  اسماعيل  موالي  شارع 
الطابق  ب  بلوك  جسو9  عمارة 
طنجة   (9999  112 رقم  الثامن 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جمال  املزدغي  السيد 
اكادير  زنقة  اسماعيل  موالي  شارع 
الطابق  ب  بلوك  جسو9  عمارة 
طنجة   (9999  112 رقم  الثامن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 15 يوليوز )291.

277I

STE FIDUCONFIANCE

ERJATI SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
ERJATI SUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تباونية 

املتوكلة بئر طم طم صفرو - 1999ع 
صفرو املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع29ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 فبراير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ERJATI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SUD
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقود للسيارات.
تباونية   : املقر االجتماعي  عنوا  
1999ع   - املتوكلة بئر طم طم صفرو 

صفرو املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد ارجاتي املصطفى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ارجاتي املصطفى عنوانه)ا) 
بئر طم طم صفرو  املتوكلة  تباونية 

1999ع صفرو املغرب .
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ارجاتي املصطفى عنوانه)ا) 
بئر طم طم صفرو  املتوكلة  تباونية 

1999ع صفرو املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( بتاريخ  االبتدائية بصفرو 

2921 تحت رقم 2921/)2.
278I

ANFA BTP

ANFA BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ANFA BTP
174 تقاطع شارع الزرقطوني مع 

مو�سى ابن نوصير الطابق 7 رقم 12 
casablanca maroc ،29999 ،

ANFA BTP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 174 
تقاطع شارع الزرقطوني مع مو�سى 

ابن نوصير الطابق 7 رقم 12 - 
29999 الدار العيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62947ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   291( نونبر   95 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   ANFA BTP
 129.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
مع  الزرقطوني  شارع  تقاطع   174
مو�سى ابن نوصير الطابق 7 رقم 12 - 
الدار العيضاء املغرب نتيجة   29999

ألسعاب مالية و إقتصادية.
و عي :

 EL HASSAN السيد)ة) 
 LOT TISSIR عنوانه)ا)  و   GASMI
 N (6 MEDIOUNA 2(4(9
كمصفي   MEDIOUNA MAROC

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 174 وفي   291( نونبر   95 بتاريخ 
مو�سى  مع  الزرقطوني  شارع  تقاطع 
ابن نوصير الطابق 7 رقم 12 - 29999 

الدار العيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم ع4)8ع.

27(I

cabinet comptable aziz

SECUMALL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 البهد الجديد ابن امسيك 

، 29459، الدارالعيضاء املغرب
SECUMALL MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

شوفاليي باير ط 5 ش 16 - 99ع29 
الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45ع517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SECUMALL MAROC
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجهيزات اإللكترونية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
99ع29   -  16 5 ش  شوفاليي باير ط 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : عمر  بالكناوي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  بالكناوي  السيد 
تجزئة مرجانة رقم )4 سيدي مبروف 

29529 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عمر  بالكناوي  السيد 
سيدي   4( رقم  مرجانة  تجزئة 
مبروف 29529 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2921 تحت رقم ع7ععع.

289I

cabinet comptable aziz

C13 BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 البهد الجديد ابن امسيك 

، 29459، الدارالعيضاء املغرب
C13 BAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1ع/عع 
زنقة 15 حي الرحماني سيدي مومن 

- 29492 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71ععع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 C1ع  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAT
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

العناء.

عع/1ع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة 15 حي الرحماني سيدي مومن - 

29492 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الكرعاني  عادل  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل الكرعاني عنوانه)ا) 
طيط مليل حي األمل 92 فيال 91 رقم 

)) 649)2 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل الكرعاني عنوانه)ا) 
طيط مليل حي األمل 92 فيال 91 رقم 

)) 649)2 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2921 تحت رقم 71ععع.
281I

cabinet comptable aziz

YATTA INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 البهد الجديد ابن امسيك 

، 29459، الدارالعيضاء املغرب
YATTA INFO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

الكورنيش زنقة ركراكة ش 
1 ط سفلي بوركو  - ع2995 

الدارالعيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(211(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 15 شتنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ركراكة  زنقة  الكورنيش  »إقامة 
ع2995   - بوركو   سفلي  ط   1 ش 
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»تجزئة  إلى  املغرب«  الدارالعيضاء 
 7 رقم   25 سيدي ععدالرحما  زنقة 
الدارالعيضاء   29292  - مكرر الولفة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 98 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2921 تحت رقم 916)ع.
282I

sofoget

SAFRIDLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SAFRIDLI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة، 
كلم ع1 طريق سال اوالد نصر سيدي 

طيبي 14999 القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28487

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 من دجنبر 2918 تقرر 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
SAFRIDLI معلغ رأسمالها 299.999 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
القنيطرة، كلم ع1 طريق سال اوالد 
نصر سيدي طيبي 14999 القنيطرة 

املغرب نتيجة ل : زيادة خسائر 
الشركة.

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة، 
ع1 طريق سال اوالد نصر سيدي  كلم 

طيبي 14999 القنيطرة املغرب. 
و عي :

و  البسري  ععدهللا  السيد)ة) 
نصر  اوالد  القنيطرة،  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14925 طيبي  سيدي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  البسري  أحمد  السيد)ة) 
نصر  اوالد  القنيطرة،  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14925 طيبي  سيدي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) علي البسري و عنوانه)ا) 

طيبي  سيدي  نصر  اوالد  القنيطرة، 

كمصفي  املغرب  القنيطرة   14925

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

من   16 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يناير )291 تحت رقم 62759.

Iع28

sofoget

TRANSOLI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

TRANSOLI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة، 

مغرب عربي أ 2 رقم 1عع 14999 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

4671ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   291( من يناير   9( املؤرخ في 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TRANSOLI الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   799.999 رأسمالها  معلغ 

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة، 

 14999 1عع  رقم   2 أ  عربي  مغرب 

زيادة   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة، 

 14999 1عع  رقم   2 أ  عربي  مغرب 

القنيطرة املغرب. 

و عي :
و  سنعار  الرحيم  ععد  السيد)ة) 
اوالد  ل  بلوك  القنيطرة،  عنوانه)ا) 
أوجيه 148 14999 القنيطرة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   95 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

فبراير )291 تحت رقم 26)62.
284I

sofoget

kuma-trade
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
kuma-trade شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
رقم 259 بلوك ف اوالد اوجيه - 

14999 القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع4978.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 من دجنبر 2918 تقرر 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

kuma-trade معلغ رأسمالها 
199.999 درهم وعنوا  مقرها 

اإلجتماعي القنيطرة رقم 259 بلوك 
ف اوالد اوجيه - 14999 القنيطرة 

املغرب نتيجة ل : زيادة خسائر 
االشركة.

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة 
 - اوجيه  اوالد  ف  بلوك   259 رقم 

kenitra 14999 املغرب. 
و عي :

السيد)ة) هشام جوهر و عنوانه)ا) 
رقم  الشرقية  الرامي  بير  القنيطرة 
املغرب  القنيطرة   14999  514

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

من   16 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر )291 تحت رقم 216ع7.

285I

sofoget

sochadep
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed

 qorri residence chaimae bur n° 2

et 3 ، 14000، kenitra maroc

sochadep شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
القنيطرة 16ع رقم 21 جردة القا�سي 

14999 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5)11ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 من شتنبر )291 تقرر 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

sochadep معلغ رأسمالها 99.999ع 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

القنيطرة 16ع رقم 21 جردة 

القا�سي 14999 القنيطرة املغرب 

نتيجة ل : زيادة خسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة 
 14999 21 جردة القا�سي  16ع رقم 

القنيطرة املغرب. 

و عي :

ععداللطيف شافعي و  السيد)ة) 

عنوانه)ا) القنيطرة 14999 القنيطرة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   16 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر )291 تحت رقم 215ع7.
286I

BMA PARTNERS

LA PIZZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LA PIZZA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعيَ زاوية 

زنقة براي وزنقة كاي لوساك الدار 
العيضاء - 9ع291 الدار العيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27445

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2921 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك فوزية بنيس طالب و 
 
ً
تعبا الورثة  على  حصصه  توزيع 
أكتوبر   94 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2921 بالشكل األتي :
 26  ، كمرة  محمد  السيد)ة) 

حصة.
السيد)ة) ليلى كمرة ، ع1 حصة.
السيد)ة) نوال كمرة ، 12 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم 892475.
287I

FISCALEX MAROC

communication 212
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
communication 212 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

6 الطابق الثالث رقم 56) سوكوما 1 

مراكش - 49999 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)986ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2997 أكتوبر  ع2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 212  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.communication

مهند9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استشاري

تصميم مواقع هندسة الكمعيوتر.

عنوا  املقر االجتماعي : شقة رقم 

6 الطابق الثالث رقم 56) سوكوما 1 

مراكش - 49999 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد موالي احمد زهير واكمار : 

59 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد ياسي  مغناجي : 59 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موالي احمد زهير واكمار 

مراكش   49999 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.

عنوانه)ا)  مغناجي  ياسي   السيد 

مراكش 49999 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي احمد زهير واكمار 

مراكش   49999 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب

عنوانه)ا)  مغناجي  ياسي   السيد 

مراكش 49999 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  9ع  التجارية بمراكش بتاريخ 

2997 تحت رقم )986ع.

288I

STE AGEFICO SARL

TINGIS CLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 9999)، طنجة املغرب
TINGIS CLIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 مجمع 
ماسوتليد شروق ب الطابق 7 رقم 

67 - 9999) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
857ع12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 TINGIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CLIM
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتدفئة  الهواء  تكييف  مبدات 

الشمسية و املبدات الصحية.
1 مجمع   : عنوا  املقر االجتماعي 
رقم   7 الطابق  ماسوتليد شروق ب 

67 - 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جمال الرو�سي : 199 حصة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرو�سي  جمال  السيد 
اقامة  الشاذلي  حسن  ابي  شارع 
مربوحة 2 الطابق 8 رقم 61 9999) 

طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرو�سي  جمال  السيد 
اقامة  الشاذلي  حسن  ابي  شارع 
مربوحة 2 الطابق 8 رقم 61 9999) 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 16ع259.
28(I

IBK Consulting

GBR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
GBR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 59 
املختار السو�سي 2 - 89999 اكادير 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع941ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 دجنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 59 املختار السو�سي 2 - 89999 
4 رقم  »ليزانيمو   إلى  اكادير املغرب« 
4ع شارع نجيب محفوض زنقة كوتيي 
الطابق االول - 29999 الدارالعيضاء 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 819527.
2(9I
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GALLANT SALES sarl au

GALLANT SALES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GALLANT SALES sarl au
الدارالعيضاء الدارالعيضاء، 
9)ع29، الدارالعيضاء املغرب

GALLANT SALES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حكيمة 2 الرقم 12 - 29999 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17595

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 يناير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GALLANT SALES
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املواد الغذائية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 29999  -  12 الرقم   2 حكيمة 

الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الدغوغ  يونس  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1999  : الدغوغ  السيديونس 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الدغوغ  يونس  السيد 
 29999 الربيع  أم  حي   5 بلوك   65

أزمور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الدغوغ  يونس  السيد 
 29999 الربيع  أم  حي   5 بلوك   65

أزمور املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

2(1I

KAMAR BENOUNA

 Société des Industries des
 Produits en Polystyrene

Maroc »S.I.P.P.M ش م م دات 
مساهم وحيد«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع

20160، Casablanca MAROC
 Société des Industries des

 Produits en Polystyrene Maroc
S.I.P.P.M« ش م م دات مساهم 

وحيد« شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 

مكتب رقم 8 - 9)295 الدارالعيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)9ع518.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 27 دجنبر 2921 تم تحويل 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من »7 
اقامة رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
مكتب رقم 8 - 9)295 الدارالعيضاء 
شارع السفير بن   178« إلى  املغرب« 
عائشة اقامة ععد الرحما  الطابق 
99ع29   - ع2  رقم  الشقة  الرابع 

الدارالعيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 97 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع81181.

2(2I

BMA PARTNERS

LA PIZZA
إعال  متبدد القرارات

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LA PIZZA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي:َ زاوية 

زنقة براي وزنقة كاي لوساك الدار 
العيضاءَ زاوية زنقة براي وزنقة كاي 
لوساك الدار العيضاء 9ع291 الدار 

العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27445

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2921 تم اتخاذ  

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع الرأسمال من 199.999 درهم إلى 
99.999ع.1 درهم بخلق 1.299درهم 
درهم   1.999 بقيمة  جديدة  حصة 
 1.299.999 أي  الواحدة  للحصة 
درهم جميبها مكتتعة نقدا ومحررة 
بالكامل عند االكتتاب باملقاصة مع 

ديو  حالة ومؤكدة على الشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
خفض الرأسمال إلى 199.999 درهم 
بامتصاص الخسارات واقتطاع معلغ 
الحساب  من  درهم   1.299.999
 1.299 وإلغاء  املدين  املنقول 
للحصة  درهم   1.999 بقيمة  حصة 

الواحدة.. 
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
نوال  كمرة  السيدة  تبيي   تأكيد 
كمسيرة للشركة وتبيي  السيد كمرة 

محمد كمسير للشركة
على  ينص  الذي   :7 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة وتحيي  القانو  

األسا�سي للشركة 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
رفع الرأسمال من 199.999 درهم إلى 
 199.999 إلى  99.999ع.1وخفضه 

درهم 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مقسم  درهم   199.999 الرأسمال 
درهم للحصة   1.999 199بقيمة  إلى 

الواحدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم 892459.
Iع)2

BMA PARTNERS

 UNIVERSAL PAYMENT
SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 UNIVERSAL PAYMENT

SYSTEMS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري بوجمبة شقة 6 الطابق 
1 الدار العيضاء 12 زنقة صبري 
بوجمبة شقة 6 الطابق 1 الدار 
العيضاء 29259 الدار العيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
67)46ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2918 دجنبر  1ع  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 UNIVERSAL ذات الشريك الوحيد 
معلغ   PAYMENT SYSTEMS
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
صبري  زنقة   12 اإلجتماعي  مقرها 
الدار   1 الطابق   6 شقة  بوجمبة 
بوجمبة  صبري  زنقة   12 العيضاء 
العيضاء  الدار   1 الطابق   6 شقة 
الدار العيضاء املغرب نتيجة   29259

ل : تصفية مسعقة.
زنقة   12 و حدد مقر التصفية ب 
 1 الطابق   6 شقة  بوجمبة  صبري 
الدار   29259 املغرب  الدار العيضاء 

العيضاء املغرب. 
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و عي :

و  بنمنصور  محمد  السيد)ة) 
 46 ع رقم  عنوانه)ا) لونج شو  زنقة 

الدار العضاء   29259 الدار العيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية : 12 زنقة 

 1 الطابق   6 شقة  بوجمبة  صبري 

الدار العيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير )291 تحت رقم 2472)6.

2(4I

BMA PARTNERS

JAWHARAT BOUSKOURA
إعال  متبدد القرارات

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 JAWHARAT BOUSKOURA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: الطريق 

الرئيسية كلم 18 بوسكورة الدار 

العيضاء - - الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع48171.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2921 أبريل   12 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وفاة السيد باسبدو  ابراهيم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

انتقال حصصه لورثته 

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

الورثة حسب  توزيع الجصص على 

لبقد  وتعبها  الشرعية  حصصهم 

اإلراثة املؤرخ في 2929.12.26 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
القانو   من   7 و   6 الفصول  تغيير 

االسا�سي للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
حدف مهام املسير باسبدو  ابراهيم 

بسبب وفاته 
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تأكيد تبيي  السيدة باسبدو  حعيعة 
كمسير وحيد مع مزاولة مهامه وفقا 
األسا�سي  القانو   من   14 للفصل 

للشركة 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الحصص املقدمة من طرف الشركاء

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الرأسمال املوزع على الشركاء حسب 

حصص كل واحد منهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2921 تحت رقم ع77668.

2(5I

STE GCC SARL

 STE GRAND TAMOUNT TD
 ET SIGNALISATION SARL

SG2TS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE GRAND TAMOUNT TD ET
 SIGNALISATION SARL SG2TS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي تيليال 
مركز اكنيو  تنغير - 45899 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ع6ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GRAND TAMOUNT TD ET

.SIGNALISATION SARL SG2TS
غرض الشركة بإيجاز : -1العناء و 

االشغال املختلفة 
-2اشغال التشوير الطرقي.

-عتهيئة املساحات الخضراء.
عنوا  املقر االجتماعي : حي تيليال 
تنغير   45899  - تنغير  مركز اكنيو  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
معلغ رأسمال الشركة: 2.999.999 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.999  : ازوركي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 5.999  : عي�سى  بن  زايد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 5.999  : السيد مصطفى ازوركي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 5.999  : السيد موحى بن عي�سى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ازوركي  محمد  السيد 
تنغير   45899 تكموت اكنيو  تنغير 

املغرب.
عنوانه)ا)  عي�سى  بن  زايد  السيد 

اسعانيا . . اسعانيا.
السيد مصطفى ازوركي عنوانه)ا) 
تنغير   45899 تنغير  اكنيو   تيويت 

املغرب.
السيد موحى بن عي�سى عنوانه)ا) 
تنغير   45899 اكرطا  اكنيو  تنغير 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ازوركي  محمد  السيد 
تنغير   45899 تكموت اكنيو  تنغير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   92 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم 2).
2(6I

tracom cg

BN KKUZ TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tracom cg

 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC

BN KKUZ TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 

طريق صفرو موالي رشيد - 9999ع 

فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   94

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KKUZ TOURS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي - االستيراد و التصدير.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم 28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 

9999ع   - طريق صفرو موالي رشيد 

فا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : بنسبيد  نبيم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  بنسبيد  نبيم  السيد 
زنقة   26 إقامة االندلس الشقة   12

لالنزهة م ج 9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنسبيد  نبيم  السيد 
زنقة   26 إقامة االندلس الشقة   12

لالنزهة م ج 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   94 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 1272/22.

2(7I

STE GCC SARL

STE S.D.H TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE S.D.H TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

تاوالوالت اكنيو  تنغير - 45899 
تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
641ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.D.H TRAVAUX SARL
غرض الشركة بإيجاز : -1العناء و 

االشغال املختلفة 
السقوف  و  الجبس  -2أشغال 

املزيفة بالجبس.
-عنقل العضائع لحساب الغير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 45899  - تنغير  اكنيو   تاوالوالت 

تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد التموش يدير : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : سبيد  التموش  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يدير  التموش  السيد 
تاوالوالت اكنيو  تنغير 45899 تنغير 

املغرب.
السيد التموش سبيد عنوانه)ا) 
تاوالوالت اكنيو  تنغير 45899 تنغير 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يدير  التموش  السيد 
تاوالوالت اكنيو  تنغير 45899 تنغير 

املغرب
السيد التموش سبيد عنوانه)ا) 
تاوالوالت اكنيو  تنغير 45899 تنغير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   97 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم 7).
2(8I

AMH CONSEIL SARL-AU

GMD MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMH CONSEIL SARL-AU
 BD IBN TACHEFINE 3EME 276
 ETAGE ، 20000، CASABLANCA

MAROC
GMD MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 276 
ابن تاشفي  ط ع - 29279 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

)195ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 GMD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. MAROC

- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املالبس بيع نصف جملة.

- أعمال متنوعة أو إنشاءات

- تنظيف.

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 276 

الدار   29279  - ع  ط  تاشفي   ابن 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيدة غزال  االدري�سي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة غزال  االدري�سي عنوانه)ا) 

 29189  226 حي ايت اكضيف رقم 

ورزازات املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غزال  االدري�سي عنوانه)ا) 

 29189  226 حي ايت اكضيف رقم 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 94 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 81ع811.

2((I

NSCAE COMPANY

MJK BUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE ALWAFA 4eme

 ETAGE APP N°08 RUE AL BARID
 BIOUGRA MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC
MJK BUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 

الوفاء الطابق 94 الشقة 98 زنقة 
البريد بيوكرى - 87299 بيوكرى 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
259(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   98
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 MJK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة   98 الشقة   94 الطابق  الوفاء 
بيوكرى   87299  - بيوكرى  البريد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 199  : محمد  ايت  ميلود  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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محمد  ايت  ميلود  السيد 
عنوانه)ا) دوار تن عمارة ايت اعميرة 
شتوكة ايت باها 87952 ايت اعميرة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميلود ايت محمد عنوانه)ا) 
شتوكة  اعميرة  ايت  عمارة  تن  دوار 
ايت باها 87952 ايت اعميرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   28 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2921 تحت رقم 2775.
99Iع

G.A.M.T TRAV

G.A.M.T TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.A.M.T TRAV
 APPT au 2eme ETAGE, N°90,
 LOT ANDALOUSS, ZAHOUA,
 MEKNES. ، 50050، MEKNES

املغرب
G.A.M.T TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
الشقةالثانية، رقم 9)،تجزئة 

االندلس الزهوة مكنا9 - 59999 
مكنا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. G.A.M.T TRAV

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة او العناءـ السمسرة.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  
9)،تجزئة  رقم  الشقةالثانية، 
 59999  - مكنا9  الزهوة  االندلس 

مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.999  : السيد كاسمي مصطفى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كاسمي مصطفى عنوانه)ا) 
9)،تجزئة  رقم  الشقةالثانية، 
 59999 مكنا9  الزهوة  االندلس 

مكنا9 املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كاسمي مصطفى عنوانه)ا) 
9)،تجزئة  رقم  الشقةالثانية، 
 59999 مكنا9  الزهوة  االندلس 

مكنا9 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 578.
91Iع

AZ CONSULATNTS

 HRMH SERENITE- MAISON
DAOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HRMH SERENITE- MAISON
DAOUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي إقامة 
عنبر ) رقم 2 ، مجمع العيروني زنقة 
أبو الوقت، حي بوركو  - 29999 

الدارالعيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.452475
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2922 فبراير   91 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مطبم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 5861.

92Iع

AZ CONSULATNTS

HRMH SERENITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HRMH SERENITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

عنبر ) رقم 2 ، مجمع العيروني زنقة 
أبو الوقت، حي بوركو  - 29999 

الدارالعيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.452475

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2922 فبراير   91 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 MAISON DAOUD التسمية 
أبو  زنقة  ع5  بالبنوا   الكائن  و 
 29999  - جبفر إبن عطية بوركو  
من  املسير  و  املغرب  الدارالعيضاء 

طرف السيد)ة) بنشقرو  حورية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 8561.

Iع9ع

fiduciaire dar dmana

SOCIETE 2 MTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويي  درب الدرعاويي  

رقم 19 وزا  حي الدرعاويي  درب 
الدرعاويي  رقم 19 وزا ، 16299، 

وزا  املغرب
SOCIETE 2 MTD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بحي 
القشريي  درب القويطي رقم 29 

وزا  - 16299 وزا  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.887

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2922 يناير   2( في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 49.999« أي من  درهم«   (69.999»
عن  درهم«   1.999.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بوزا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 465ع.
94Iع

KAMAR BENOUNA

L›ATELIER SKIN ART ش م م 
دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع
20160، Casablanca MAROC

L›ATELIER SKIN ART ش م م دات 
مساهم وحيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
حدائق بالي عمارة رقم 5 الطابق 

السفلي الرقم )ع1 شارع الهاشمي 
الفياللي حي الوزيس - 9عع29 

الدارالعيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2265ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
L’ATELIER SKIN ART ش م م دات 

مساهم وحيد .
موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في النغرب او في الخارج 
بمفردها او باالشتراك مع االشخاص 

الدتيي  او املبنويي  
- نشاط البناية الجمالية 

-املكياج الفني املنهي و السنمائي 
في  الخدمات  لتقديم  نصائح   -

مجال التجميل.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق   5 رقم  عمارة  بالي  حدائق 
الهاشمي  شارع  )ع1  الرقم  السفلي 
9عع29   - الوزيس  حي  الفياللي 

الدارالعيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مارية كحاك : 199 بقيمة 

199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كحاك  مارية  السيدة 
 29219 الهناء  حي  شالة  زنقة   6

الدارلعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كحاك  مارية  السيدة 
 29219 الهناء  حي  شالة  زنقة   6

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ))8127.

95Iع

KAMAR BENOUNA

S.I AL GHAIT ش م م دات 

مساهم وحيد
إعال  متبدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع

20160، Casablanca MAROC

S.I AL GHAIT ش م م دات مساهم 

وحيد »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: ع2 ممر 

زنجال  )مزت سوري سابقا ) - 

9ع291 الدارالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

91))7ع.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 فبراير   94 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

قرر الجمع البام االعتراف و  مايلي: 

حصة   1.929 هعة  على  التصديق 

بناني  بي  السيدة عفاف  اجتماعية 

السيدة بشرى بناني السيدة سامية 

بناني و السيد محمد بناني 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اعادة مراجبة القواني  

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812899.

96Iع

fiduciaire dar dmana

 PHARMACIE HAOUMAT
FATIMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويي  درب الدرعاويي  

رقم 19 وزا  حي الدرعاويي  درب 
الدرعاويي  رقم 19 وزا ، 16299، 

وزا  املغرب
 PHARMACIE HAOUMAT

FATIMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حومة 
فاطمة البوامة طنجة - 9999) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12455(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   9(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE HAOUMAT

.FATIMA
صيدلية   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع االدوية بالتقسيط.
حومة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 (9999  - طنجة  البوامة  فاطمة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : املسياح  املغيث  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املسياح  املغيث  ععد  السيد 
ساحة   2 البدير  حي  عنوانه)ا) 
القا�سي عياض رقم )2 وزا  16299 

وزا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املسياح  املغيث  ععد  السيد 
ساحة   2 البدير  حي  عنوانه)ا) 
القا�سي عياض رقم )2 وزا  16299 

وزا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 66)259.

97Iع

CAB ADVICE

ARCHOUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخامس عمارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

16999، سيدي قاسم املغرب
ARCHOUK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي توطي  

عمارة رقم 148 اقامة رقم 2 الطابق 
1 شارع محمد الخامس سيدي 
قاسم - 16999 سيدي قاسم 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع99)2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHOUK
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غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

املتنوعة و العناء

- تاجر األخشاب بالتقسيط..

توطي    : االجتماعي  املقر  عنوا  

عمارة رقم 148 اقامة رقم 2 الطابق 

1 شارع محمد الخامس سيدي قاسم 

- 16999 سيدي قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 699  : الرا�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 299  : الرا�سي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 299  : الرا�سي  اكرام  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرا�سي  محمد  السيد 

التنشيط  منطقة   42 الرقم  أ  بلوك 

القنيطرة   14999 املهدية  طريق 

املغرب.

عنوانه)ا)  الرا�سي  زكرياء  السيد 

املهدية  التنشيط طريق  منطقة   42

14999 القنيطرة املغرب.

السيدة اكرام الرا�سي عنوانه)ا) 

 14999 التنشيط  منطقة   42

القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الرا�سي  محمد  السيد 

التنشيط  منطقة   42 الرقم  أ  بلوك 

القنيطرة   14999 املهدية  طريق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 9( االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نونبر 2921 تحت رقم 1ع5.

98Iع

BMA PARTNERS

BO DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BO DECO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
نورماندي الطابق السفلي الدار 
العيضاء - 29259 الدار العيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)5951ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
معلغ   BO DECO الوحيد  الشريك 
وعنوا   درهم   599.999 رأسمالها 
18 زنقة نورماندي  مقرها اإلجتماعي 
 - العيضاء  الدار  السفلي  الطابق 
الدار العيضاء املغرب نتيجة   29259

ل : تصفية مسعقة.
زنقة   18 و حدد مقر التصفية ب 
الدار  السفلي  الطابق  نورماندي 
العيضاء  الدار   29259  - العيضاء 

املغرب. 
و عي :

و  بنكيرا   سلمى  السيد)ة) 
فيال  سلوم  خليج  زنقة  عنوانه)ا) 
العيضاء  الدار  الدئاب  عي   بنكيرا  
املغرب  العيضاء  الدار   29952

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع81272.

I)9ع

CABINET RAMI EXPERTISE

GOOD CEREALS
إعال  متبدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

GOOD CEREALS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: تجزئة 
رقم 26 لطفي زنقة حازم القرطاجي 

بيكيت الدكارات فا9 - 9999ع 
فا9 املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68555
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
وهب حصص من » السيدة الشريف 
السيد   « إلى زوجها   « الكتاني أسية 

الحسناوي جواد »
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
السيد   « تفويت حصص من  مايلي: 
 « إلى   « هللا  ععد  سفياني  ودغيري 
من  و   « محمود  الحعابي  السيد 
 « »السيد ودغيري سفياني ععد هللا 
و من  الحعابي عثما «  السيد   « إلى 
»السيدة الشريف الكتاني أسية » إلى 

» السيد الحعابي عثما «
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تغيير املسيرين اإلداريي  للشركة 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 475 499 حصة من أصل  تفويت   *
السيد ودغيري سفياني   « حصة من 
الحعابي  السيد   « إلى   « هللا  ععد 
من  حصة   25 تفويت   *  « محمود 
أصل 475 حصة من »السيد ودغيري 
السيد   « إلى   « هللا  ععد  سفياني 
25 حصة  * تفويت  الحعابي عثما « 
»السيدة  من  حصة   199 أصل  من 
الشريف الكتاني أسية » إلى » السيد 

الحعابي عثما «
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 199 أصل  من  حصة   25 وهب   *

حصة من »السيدة الشريف الكتاني 

أسية » إلى » السيد الحسناوي جواد 

»

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

اإلداريي   املسيرين  تغيير   * مايلي: 

للشركة من«السيد ودغيري سفياني 

ععد آهلل و السيدة الشريف الكتاني 

أسية مسيريي  مشاركي « الى« السيد 

الشريف  والسيدة  محمود  الحعابي 

الكتاني أسية مسيريي  مشاركي «

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 777.

19Iع

SUELOS sarl

Suelos sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SUELOS sarl

اقامة ماجستيك ب2 تاععارت 

الويدا  - 49159 مراكش اململكة 

املغربية .

سويلو9 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

ماجستيك ب2 تاععارت الويدا  - 

49159 مراكش اململكة املغربية 

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ع426.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2922 يناير   21 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

معلغ  سويلو9  الوحيد  الشريك 
وعنوا   درهم   59.999 رأسمالها 

ماجستيك  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 

 49159  - الويدا   تاععارت  ب2 

 : ل  نتيجة  املغربي  اململكة  مراكش 

الشركة بسبب  لبمليات  تام  وقوف 

جاءحت كورونا.
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اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الويدا   تاععارت  ب2  ماجستيك 

49159 مراكش اململكة املغربية . 
و عي :

املسفر  زكرياء  محمد  السيد)ة) 
فيال  ماجستك  اقامة  عنوانه)ا)  و 
مراكش   49159 العور  الوديا    2
اململكة املغربية كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 956عع1.
11Iع

FIRST TECH DISTRIB

FIRST TECH DISTRIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIRST TECH DISTRIB
 77RUE MOHAMED SMIHA
 ETG 10 N 57 CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
FIRST TECH DISTRIB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 محمد 
سميحة الطابق 19 الرقم 57 الدار 
العيضاء - 29999 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2921ع5
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TECH DISTRIB
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبدات االتصال والتواصل.

عنوا  املقر االجتماعي : 77 محمد 
الدار   57 الرقم   19 سميحة الطابق 
العيضاء  الدار   29999  - العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : توزاني  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
599 حصة   : السيد توفيق برحو 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
توزاني عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 
الدار  املنصور  يبقوب  شارع   42
العيضاء  الدار  79ع29  العيضاء 

املغرب.
 9( السيد توفيق برحو عنوانه)ا) 
 29992 إقامة ليال9 الدار العيضاء 

الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
توزاني عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 
الدار  املنصور  يبقوب  شارع   42
العيضاء  الدار  79ع29  العيضاء 

املغرب
 9( السيد توفيق برحو عنوانه)ا) 
 29992 إقامة ليال9 الدار العيضاء 

الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 7عع812.
12Iع

UPSILON CONSULTING

TWENTY TWO PARTNERS

إعال  متبدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع ععد 

الرحيم بوععيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 29 ، 29259، الدار 

العيضاء املغرب
 TWENTY TWO PARTNERS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: )4 زنقة 
أحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 
ع، مباريف - 29999 الدار العيضاء 

املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.419777

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   94 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   599 تفويت 
لصالح  بوعلم  قا�سي  السيد  طرف 

السيدة اسمها  الحمدي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة،  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية 
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تبديل النظام األسا�سي للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأ9 املال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )21ع81.

Iع1ع

Cke Consulting

Poulet d›Antan
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cke Consulting
 boulvard mohamed ,21

 zerktounia, Résidence Al Borj,
 6éme étage, casablanca ،
20000، casablanca maroc
Poulet d›Antan شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )5 شارع 

الزرقطوني الطابق ع رقم 8 - 

29259 الدار العيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65ععع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 Poulet : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.d’Antan

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتاجر  في  بالتجزئة  الغذائية  املواد 

املتخصصة.

)5 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

الزرقطوني الطابق ع رقم 8 - 29259 

الدار العيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : البالم  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البالم  محمد  السيد 

 29419 الوازيس  النخيل  75،زنقة 

الدار العيضاء املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البالم  محمد  السيد 

 29419 الوازيس  النخيل  75،زنقة 

الدار العيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع76ع81.

14Iع
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موثق

 AFRIKA INVEST 
 INTELLIGENCE S.A.R.L A

ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أفريكا انفيست انتلجنس
 AFRIKA INVIST «
»INTELLIGENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

الرأسمال االجتماعي: 19.999 درهم
املقر االجتماعي: الدار العيضاء 2 

زنقة الصنوبر الطابق 4 مكتب رقم 
12

تأسيس شركة
-1 بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 18 
تم تأسيس شركة ذات   2922 يناير 
حيد  و  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تتميز باملواصفات التالية:
انفيست  افريكا   : التسمية     -

انتلجنس
ذات  شركة   : القانوني  الشكل   -
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
- الهدف االجتماعي: 

•االستشارة الخاصة بالتسيير.
•املواكعة و التاطير

املرتعطة  األنشطة  كل  وإجماال 
معاشرة  غير  أو  معاشرة  بصفة 
باألهداف السالفة الذكر أو تلك التي 

تساهم في نمو و تطوير الشركة.
- املقر االجتماعي: الدار العيضاء 2 
مكتب رقم   4 زنقة الصنوبر الطابق 

12
سنة ما عدا حاالت   ((  : املدة   -

الحل املعكر أو التمديدات.  
في  محدد   : التجاري  الرأسمال   -
معلغ 19.999 درهم تم اكتتابها كليا و 

أداء قيمتها.    
- التسيير: تم تبيي  السيدة بسمة 

حافظ كمسيروحيد للشركة.   
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع   2-
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
58عع81  رقم  تحت  العيضاء  بالدار 

بتاريخ 17/92/2922.       

15Iع

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

RIAD EL KHEIR LITASNIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
RIAD EL KHEIR LITASNIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني اقامة االمل 2 الطابق 
السفلي مكتب رقم 2 - 26999 

سطات املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2297ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2921 نونبر   16 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االمل  اقامة  الثاني  الحسن  »شارع 
 -  2 رقم  مكتب  السفلي  الطابق   2
»شارع  إلى  املغرب«  سطات   26999
ععد  اقامة  املطلب  ععد  ابن  حمزة 
املومن الرقم 6 الشقة رقم 1 الطابق 
العيضاء  الدار   29999  - األول 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 5694.
16Iع

MODA CONSULTING & SERVICES

MENSOURI SAII
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار العيضاء املغرب
MENSOURI SAII شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة محج الساحل االبيض رقم 
947ع الداخلة الداخلة 999ع7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ع297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENSOURI SAII
غسيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الوحدة محج الساحل االبيض رقم 
999ع7  الداخلة  الداخلة  947ع 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : منصوري  الحق  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
منصوري  الحق  ععد  السيد 
 1412 رقم  الحسني  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة 999ع7 الداخلة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
منصوري  الحق  ععد  السيد 
 1412 رقم  الحسني  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة 999ع7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم -.
17Iع

MODA CONSULTING & SERVICES

ILE DESERTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار العيضاء املغرب
ILE DESERTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة ع9 محج االمام مالك 

رقم 1)ع4 الطابق االول الداخلة 
الداخلة 999ع7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2975(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ILE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DESERTE
غرض الشركة بإيجاز : املالحة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم  مالك  االمام  محج  ع9  الوحدة 
1)ع4 الطابق االول الداخلة الداخلة 

999ع7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املهدي مكاني : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
599 حصة   : السيد زكرياء مكاني 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد املهدي مكاني عنوانه)ا) حي 
 88 السالم شارع االمم املتحدة رقم 

الداخلة 999ع7 الداخلة املغرب.
السيد زكرياء مكاني عنوانه)ا) حي 
999ع7  الداخلة  4ع19  السالم رقم 

الداخلة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي مكاني عنوانه)ا) حي 
 88 السالم شارع االمم املتحدة رقم 

الداخلة 999ع7 الداخلة املغرب
السيد زكرياء مكاني عنوانه)ا) حي 
999ع7  الداخلة  4ع19  السالم رقم 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم -.

18Iع

فيكوج دو سو9 ش م م للشريك الوحيد

 sté - شركة بوز بنو ش م م
POSE PNEU SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

فيكوج دو سو9 ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع البقعة، ، 44999، 
الصويرة املغرب

 sté POSE - شركة بوز بنو ش م م
PNEU SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مساكنة 
عند فيكوج دو سو9، 45 شارع 
البقعة، - 44999 الصويرة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.528(
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير   94 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 45 »مساكنة عند فيكوج دو سو9، 
الصويرة   44999  - البقعة،  شارع 
املغرب« إلى »رقم 8)ع، متجر بالطابق 
 - امتداد  تافوكت  تجزئة  السفلي، 

44999 الصويرة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 69.

I)1ع

KAMAR BENOUNA

BC PROPERTIES ش م م
إعال  متبدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع

20160، Casablanca MAROC

BC PROPERTIES ش م م »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 

مكتب رقم 8 - 9)295 الدارالعيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

1عع485.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 يناير  ع1  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  قررت  عرفي  عقد  بموجب 

 19 بيع   »IB PARTICIPATION»

ايشووا  ايال   السيد  الى  حصص 

بنهيم 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

يناير   14 قرر الجمع البام املؤرخ في 

املصادقة و املوافقة على بيع   2922

ايال   السيد  لفائدة  حصص   19

ايشووا بنهيم 

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تبديل القواني  

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 9ع2ع81.

29Iع

SOCIETE NAHRAOUI TRAVAUX

 SOCIETE NAHRAOUI

TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE NAHRAOUI TRAVAUX

رقم 2عع تجزئة موالي علي الشريف 

تاوريرت ، 69899، تاوريرت املغرب

 SOCIETE NAHRAOUI TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 2عع 

تجزئة موالي علي الشريف تاوريرت 

- 69899 تاوريرت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

47ع21.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2921 تقرر حل  95 غشت  املؤرخ في 

 SOCIETE NAHRAOUI TRAVAUX

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   59.999 رأسمالها  معلغ 

2عع  رقم  اإلجتماعي  وعنوا  مقرها 

تجزئة موالي علي الشريف تاوريرت 

نتيجة  املغرب  تاوريرت   69899  -

الشركة  على  املتوالية  اللخسائر 

وتأكد عجزها عن االستمرار.

و عي :

و  النهراوي  حفيظ  السيد)ة) 

القد9  تجزئة   57( رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  تاوريرت   69899 تاوريرت 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

بتاريخ ع2 دجنبر 2921 وفي رقم 2عع 

تجزئة موالي علي الشريف تاوريرت - 

69899 تاوريرت املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2921 تحت رقم 4495.

21Iع

RVIX

RVIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RVIX

 55BD ZERKTOUNI ETG1 N3 ،

20000، CASABLANCA MAROC

RVIX شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرقطوني طابق االول رقم 1 - 

29999 الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع46ع59.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2922 يناير   1( املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد RVIX معلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوا   درهم   199.999

اإلجتماعي 55 شارع الزرقطوني طابق 

1 - 29999 الدار العيضاء  االول رقم 

املغرب نتيجة ل : -منافسة

-قلة معيبات

-كوفيد)1.

و حدد مقر التصفية ب 55 شارع 

 -  1 رقم  االول  طابق  الزرقطوني 

29999 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :

السيد)ة) محمدأسامة السقاط و 

7 طابق  تجزئة الخير شقة  عنوانه)ا) 

ع أوالد صالح النواصر 29999 الدار 

العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )662.

22Iع
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 SIGMA MARITIME
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 19
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
 SIGMA MARITIME SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - - 

الدار العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.591(15

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 دجنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املاكي  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
599 حصة اجتماعية من أصل 599 
ابراهيم  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

ابقيق بتاريخ 21 دجنبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 4ع8969.
Iع2ع

KHM CONSULTING

INESARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمرا  املمر ب الطابق 
االول الرقم 196 تقاطع شارع محمد 
الخامس و املقاومة ، 29959، الدار 

العيضاء املغرب
INESARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : الدار 

العيضاء67- زنقة عزيز بالل الطابق 
الثاني رقم ع املباريف - 79ع29 

الدارالعيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
88861ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  9ع دجنبر  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   INESARA
 199.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 
زنقة عزيز بالل الطابق  العيضاء67- 
79ع29   - املباريف  ع  رقم  الثاني 
املغرب نتيجة النبدام  الدارالعيضاء 

النشاط .
و عي :

و  كلوبو  املساري  منير  السيد)ة) 
عمارة ج   19 اقامة املولد  عنوانه)ا) 
العيضاء  طريق تدارت   41 ش   4 ط 
املغرب  الدارالعيضاء   29999

كمصفي )ة) للشركة.
الجمبية  انبقاد  تم  قد  و 
 2921 دجنبر  9ع  بتاريخ  الختامية 
عزيز  زنقة  العيضاء67-  الدار  وفي 
املباريف  ع  بالل الطابق الثاني رقم 
بيراميد  شارع   ، الدارالعيضاءع1- 
إكس 67 و )6 شارع عالل بن أحمد 
أميك بيلفيدير 79ع29 الدارالعيضاء 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 588ع81.
24Iع

MOORISH

MOORISH CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOORISH
)ع شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 29989، الدار العيضاء املغرب
MOORISH CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 419 
شارع الزرقطوني إقامة حماد 

الطابق األول رقم 1 - 29999 الدار 
العيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.414(6(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تقرر حل  17 دجنبر  املؤرخ في 

شركة ذات   MOORISH CONSEIL

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 

 419 درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق 

الدار العيضاء   29999 - 1 األول رقم 

املغرب نتيجة للتوقف التام لنشاط 

الشركة.

و عي :

و  خليل  مروا   السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع االمير موالي ععدهللا 
البيو    79999 ع9  91الرقم  زنقة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

بتاريخ 22 نونبر 2921 وفي 419 شارع 

الطابق  حماد  إقامة  الزرقطوني 

الدار العيضاء   29999 - 1 األول رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 586ع81.

25Iع

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 SIGMA MARITIME

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 19

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

 SIGMA MARITIME SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا  مقرها االجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - - 

الدار العيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.591(15

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 دجنبر 2921 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 4ع8969.

26Iع

MOORISH

MOORISH STAFF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOORISH

)ع شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 29989، الدار العيضاء املغرب

MOORISH STAFF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : إقامة 

البستا  2عمارة 1محل 1 برنو�سي - 

29619 الدار العيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع7)414.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تقرر حل  21 دجنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   MOORISH STAFF

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستا  2عمارة 1محل 1 برنو�سي - 

الدار العيضاء املغرب نتيجة   29619

للتوقف التام لنشاط الشركة.

و عي :

السيد)ة) مروا  خليل و عنوانه)ا) 

زنقة  ععدااهللا  موالي  االمير  شارع 

البيو  املغرب   79999 ع9  91الرقم 

كمصفي )ة) للشركة.
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و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
إقامة  وفي   2921 نونبر   22 بتاريخ 
البستا  2عمارة 1محل 1 برنو�سي - 

29619 الدار العيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 587ع81.

27Iع

MOHAMED LAAGOUBI

MYT CAR RENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
MYT CAR RENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دكا  

الكائن بالقطبة رقم 9 ع تجزئة 
باب السالم زواغة طريق عي  

الشقف فا9 - 9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ع711
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 MYT  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CAR RENT
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
دكا    : االجتماعي  املقر  عنوا  
الكائن بالقطبة رقم 9 ع تجزئة باب 
الشقف  عي   طريق  زواغة  السالم 

فا9 - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

599 حصة   : السيد ياسي  كروم 
بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : كروم  طه  محمد  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كروم  ياسي   السيد 
5ع1 زنقة مصطفى جبايدي حي بدر 

9919ع فا9 املغرب.
السيد محمد طه كروم عنوانه)ا) 
5ع1 زنقة مصطفى جبايدي حي بدر 

9919ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كروم  ياسي   السيد 
5ع1 زنقة مصطفى جبايدي حي بدر 

9919ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع9  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم ع55.
28Iع

CANOCAF SARL

MARKET LOMRANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم ع9 
 NADOR ،62999 ،الناظور

MAROC
MARKET LOMRANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي البمرا  

رقم ع1ع1 سلوا  - 62792 الناظور 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17247
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في )9 فبراير 2922 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - سلوا   ع1ع1  رقم  »البمرا   من 
62792 الناظور املغرب« إلى » تجزئة 
 62792  - سلوا    144 الوحدة رقم 

الناظور املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24 فبراير 

2922 تحت رقم 254.
I)2ع

اكسازار كونساي

مطعم اهل فاس لال سماك و 
الفواكه البحرية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اكسازار كونساي
 N°18 COMPLEXE BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE JOULANE
ATLAS ، 30000، FES MAROC
مطبم اهل فا9 لال سماك و 
الفواكه العحرية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 66 

زنقة 294 حي اهل فا9 عي  قادو9 
- 9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
: مطبم  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
الفواكه  و  سماك  لال  فا9  اهل 

العحرية.
غرض الشركة بإيجاز : مطبم.

 66 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
زنقة 294 حي اهل فا9 عي  قادو9 

- 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 799.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
599ع   : محمد  مسرار  السيد 

بقيمة 199 درهم.
السيد قياد ادريس : 599ع بقيمة 

199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مسرار محمد عنوانه)ا) 18 

زنقة 295 حي اهل فا9 عي  قادو9 

9999ع فا9 املغرب.

 4( السيد قياد ادريس عنوانه)ا) 

فا9  9999ع  تغات   2 تجزية املنتزه 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مسرار محمد عنوانه)ا) 18 

زنقة 295 حي اهل فا9 عي  قادو9 

9999ع فا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 874.

9Iعع

STE ZIZ COMPTA

L VINGT QUATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

L VINGT QUATRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE 126 وعنوا  مقرها االجتماعي

 50 TARGA JDIDA ERRACHIDIA -

52999 الرشيدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.764(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2921 مار9   24 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االستيراد و التصدير .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم )).

1Iعع
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MOHAMED LAAGOUBI

FILACI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
FILACI TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة 

بالطابق األول قطبة رقم 88 أ تجزئة 
رياض الياسمي  طريق عي  الشقف 

فا9 - 9959ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 FILACI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

أشغال مختلفة 
- نقل العضائع.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بالطابق األول قطبة رقم 88 أ تجزئة 
رياض الياسمي  طريق عي  الشقف 

فا9 - 9959ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد فياللي رتبي : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

رتبي  فياللي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة امستردام حي السالم 

زايو 99)62 الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رتبي  فياللي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة امستردام حي السالم 

زايو 99)62 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   94 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 694.
2Iعع

RL CONSULTING

 SOCIÉTÉ DIFFUSION
 MOTOCYCLE

 » .AUTOMOBILE » D.M.A
د م ٲ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ DIFFUSION
 MOTOCYCLE AUTOMOBILE

D.M.A «. « د م ٲ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 
املالزم ارموه طيب, عكاشة, - 29589 

الدار العيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2541(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2921 شتنبر  ع9  في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
ٲ  م  »د   DMA AGADIR التسمية 
أكادير و الكائن بالبنوا  تجزئة رقم 
ع8669   - املنطقة الصناعية  9ع2  أ 
من  املسير  و  املغرب  أكادير  انزكا  

طرف السيد)ة) سماللي عمر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 282.
Iععع

ائتمانية الراحة

G2YW TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
48 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26199، 

MAROC برشيد
G2YW TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 شارع 

محمد الحامس الطابق الثالت 
تجزئة اليسر برشيد 26199 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16297
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 G2YW : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - عقاري  منبش   - مختلفة  اشغال 

االستيراد والتصدير- التجارة.
ع1 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
محمد الحامس الطابق الثالت تجزئة 
اليسر برشيد 26199 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   599  : السيد عالل بدري 
بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة   599  : السيد محمد زاهد 
بقيمة 199 درهم للحصة.

بقيمة   599  : بدري  السيدعالل 
199 درهم.

بقيمة   599  : السيد محمد زاهد 
199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بدري  عالل  السيد 
 2 رقم  كاميليا  النخيل عمارة  اقامة 
العيضاء  الدار   29699 البرنو�سي 

املغرب.
عنوانه)ا)  زاهد  محمد  السيد 
القاعدة االولى للعحرية امللكية ق م 
م شارع السور الجديد 29956 الدار 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بدري  عالل  السيد 
 2 رقم  كاميليا  النخيل عمارة  اقامة 
العيضاء  الدار   29699 البرنو�سي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع9  بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم )11.
4Iعع

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE ATLAS DES GRANDS
TRAVAUX MONDIALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

))ع الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتو  1 بنسودة فا9 ، 9999ع، 

فا9 املغرب
 STE ATLAS DES GRANDS

TRAVAUX MONDIALE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 

عع/16 القطب الحضري را9 املا 
فا9 - 9999ع فا9 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.579(1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2922 يناير   25 في  املؤرخ 
 STE ATLAS DES GRANDS حل 
شركة   TRAVAUX MONDIALE



4311 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 
املا  را9  الحضري  القطب  16/عع 
فا9 املغرب نتيجة  9999ع   - فا9 
لكثرة املنافسة و قلة الربح و التجربة.

و عي :
و  هيموك  البشير  السيد)ة) 
القامرة   24 عنوانه)ا) بلوك ت8 رقم 
 19999 الرباط  م  ي  ح  الجنوبية 
الرباط املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
رقم  وفي   2922 فبراير   14 بتاريخ 
املا  را9  الحضري  القطب  16/عع 

فا9 - 9999ع فا9 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 922/عع8.
5Iعع

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

SEKKAT TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

))ع الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتو  1 بنسودة فا9 ، 9999ع، 

فا9 املغرب
SEKKAT TELECOM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : الطابق 

االول مكتب رقم 4 زنقة ععد الكريم 
بنجلو  اقامة فضاءمارينا 1 فا9 - 

9999ع فا9 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5(111

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   19 املؤرخ في 
ذات  شركة   SEKKAT TELECOM
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

الطابق االول مكتب رقم 4 زنقة ععد 
 1 الكريم بنجلو  اقامة فضاءمارينا 
فا9 املغرب نتيجة  9999ع   - فا9 

لقلة الخبرة و كثرة املنافسي .
و عي :

و  سقاط  سكينة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) فا9 9999ع فا9 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
وفي الطابق   2922 فبراير   19 بتاريخ 
4 زنقة ععد الكريم  االول مكتب رقم 
 - فا9   1 بنجلو  اقامة فضاءمارينا 

9999ع فا9 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 4/922ع8.
6Iعع

2A RECYCLAGE MAROC

2A RECYCLAGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2A RECYCLAGE MAROC
 Boulevard RIAD, Immeuble

 FB17 3ème étage Lotissement
 AL MASSIRA ، 28820،

MOHAMMEDIA MAROC
2A RECYCLAGE MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بولفارد 

الرياض ، معنى FB17 الطابق الثالث 
إقامة املسيرة - 28829 املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(86(
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 2A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RECYCLAGE MAROC

مبالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  جميع  ونقل  تدوير  وإعادة 

النفايات الصناعية واملنزلية /
استيراد وتصدير.

بولفارد   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الرياض ، معنى FB17 الطابق الثالث 
املحمدية   28829  - املسيرة  إقامة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : السيد محمد أمي  البتيق 
حصة بقيمة 59.999 درهم للحصة.

 599  : السويحل  أشرف  السيد 
حصة بقيمة 59.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البتيق  أمي   محمد  السيد 
 2 رقم  فيال  الورد  حي  عنوانه)ا) 

28819 املحمدية املغرب.
السيد أشرف السويحل عنوانه)ا) 
ع  الطابق   8 البمارة  ليترا9  إقامة 
شقة 16 املنصورية 199ع1 بوزنيقة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البتيق  أمي   محمد  السيد 
 2 رقم  فيال  الورد  حي  عنوانه)ا) 

28819 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ )9 فبراير 

2922 تحت رقم 7)2.
7Iعع

FOUZMEDIA

ROA SKY IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ROA SKY IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )5 شارع 

موالي ععدالبزيز إقامة موالي 

ععدالبزيز الرقم 4 - 14999 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)عع64

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ROA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SKY IMMO

اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.

 5(  : االجتماعي  املقر  عنوا  

إقامة  ععدالبزيز  موالي  شارع 

 14999  -  4 موالي ععدالبزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بالدي  رشيد  السيد 
 --- ( ع رقم  51 شارع جعل طارق ط 

طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنسودة  شهيد  محمد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة رياض أهال 2 الزنقة 

54 الرقم 8 --- طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم -.

8Iعع
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OMARMEC

OMARMEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

OMARMEC
 N 30 RCE AL MAHMI RUE 2 AV
 MOHAMMED VI ، 30000، FES

MAROC
OMARMEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 9ع 
اقامة املحمي زنقة رقم 2 شارع 
محمد 6 - 9999ع فا9 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7177ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير  ع9  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  زنقة  املحمي  اقامة  9ع  »رقم 
فا9  9999ع   -  6 محمد  شارع   2
ب اقمة زهرة   18 »رقم  إلى  املغرب« 
 - الشقف  عي   طريق   1 املدائن 

9999ع فا9 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 865.
I)عع

UPSILON CONSULTING

 KANZ FOR MOROCCAN
DEVELOPMENT
إعال  متبدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع ععد 

الرحيم بوععيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 29 ، 29259، الدار 

العيضاء املغرب
 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 46، شارع 
الزرقطوني، مكتب رقم 15 و 16، 
الطابق 6 - 9ع291 الدار العيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.446545

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2921 تم اتخاذ   91 غشت  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رفع رأسمال الشركة بمعلغ قدره 299 

درهم   199  999 أي من  درهم،   4(5

إلى 299 5)5 درهم عن طريق تقديم 

حصص عينية 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 ،46« من  االجتماعي  املقر  تحويل 

و   15 مكتب رقم  شارع الزرقطوني، 

إلى  العيضاء«  الدار   ،6 الطابق   ،16

إقامة  يوسف،  موالي  شارع  ع28 

الفتح 2، الطابق الساد9، شقة رقم 

1، الدار العيضاء«

على  ينص  الذي  ع:  رقم  قرار 

من  الشركة  تسمية  تغيير  مايلي: 

 KANZ FOR MOROCCAN»

 KMD« إلى   »DEVELOPMENT

 »INVESTMENT

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تبديل النظام األسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تسمية الشركة

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

رأ9 املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 82)812.

49Iع

aice compta

WAKE UP CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

WAKE UP CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر رقم ع65 الطابق 

الرابع الشقة 11 الدارالعيضاء - 

29999 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

991عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 WAKE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.UP CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

إدارة األعمال.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ع65 الطابق  كلميمة إقامة لوفر رقم 

 - الدارالعيضاء   11 الشقة  الرابع 

29999 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 A HOLDING الشركة 

بقيمة  حصة   FINANCIERE : 999

199 درهم للحصة.

كلود  كوي  بريس  لورا   السيد 

درهم   199 1 حصة بقيمة   : أراسيل 

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 A HOLDING الشركة 
زنقة  ع1  عنوانه)ا)   FINANCIERE
الطابق  األلب  إقامة  املجاتي  أحمد 
79ع29  املباريف  حي   8 رقم   1

الدارالعيضاء املغرب.
كلود  كوي  بريس  لورا   السيد 
الدين  تاقي  زنقة  عنوانه)ا)  أراسيل 
 29699  11 الشقة   5 الطابق 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كلود  كوي  بريس  لورا   السيد 
الدين  تاقي  زنقة  عنوانه)ا)  أراسيل 
 29699  11 الشقة   5 الطابق 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 76عع81.
41Iع

الناظور للحسابات

ORIMTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62999، 

الناظور املغرب
ORIMTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي حي 

لبرا�سي رقم 25 تجزئة الزروالي 
الناظور 62999 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

787ع1.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2922 فبراير   11 املؤرخ في 
العضائع  »-نقل  من  الشركة  نشاط 

لحساب الغير
-بيع وتوزيع العجالت بالجملة

»-نقل  إلى  مستورد«  -تاجر 
العضائع حزمة غير مصحوبة

-بيع وتوزيع العجالت بالجملة
-تاجر مستورد«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم )27.

42Iع

FLASH ECONOMIE

AIRLIFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AIRLIFE
رفع رأسمال الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
للسيد مصطفى مويزنا املؤرخ بتاريخ 

16 دجنبر 2921 قرر :
من  الشركة  رأسمال  رفع 
100،000.00 درهم إلى 500،000.00 
درهم من خالل التأسيس واإلصدار 

بما يبادل 4999 سهم 
جديد من فئة199.99 عن طريق 
التبويض مع مطالعات مبينة وسائلة 

و مستحقة الدفع على الشركة 
تم تحديد رأ9 مال الشركة بمعلغ 
599.999.99 درهم مقسم إلى 5999 

سهم
199.99 درهم لكل منها ويخصص 
مع  يتناسب  بما  الوحيد  للشريك 

مساهمته وهي:
 5999 مويزنا  مصطفى  السيد 

حصة 
املجموع 5999 حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 819456.

Iع4ع

FLASH ECONOMIE

ABEL ADVISORY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOGEF
تأسـيـس شـركـــة

ABEL ADVISORY SERVICES
R.C: 533229

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2921 تم  9ع دجنبر  بالعيضاء بتاريخ 

تأسيس شركة باملواصفات التالية:
 ABEL ADVISORY  : التسمية 

SERVICES
املدخل  برج   : االجتماعي  املقر 
شارع ال كورنيش   1 الغربي املستوى 

أنفا بالص عي  دياب الدار العيضاء
استشارات   : االجتماعي  الهدف 
وإدارة  املبلوميات  تكنولوجيا  إدارة 

املشاريع
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة ذو شريك وحيد

درهم   9.999,992  : الرأسمال 
مقسمة الى:

درهم   199 فئة  من  حصة   299
للسيدة بوشرا البماري

ة بوشرا  السيد  تبيي    : التسيير 
البماري مسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير محدودة
باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
فبراير   21 يوم  بالعيضاء  التجارية 

2922 تحت رقم ع)4ع81
يناير   91 : من  السنة االجتماعية 

الى 1ع دجنبر
املدة   : )) سنة

السجل التجاري : )22عع5 
من أجل النشر

44Iع

FLASH ECONOMIE

METANJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FISCOGEF
METANJI

التصفيـــة املعكرة
RC: 1282(1

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
قرر  يوليوز2921   28 املنبقد بتاريخ 

مساهمو شركة »METANJI«ما يلي :
- التصفيـــة املعكرة للشركة

نظيف  الجياللي  السيد  تبيي    -
مصفي للشركة

- تبيي  عنوا  التصفية : 19 زنقة 
واد زم ساحة مارشال العيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   1 بتاريخ  بالعيضاء  التجارية 

2922 تحت رقم 819826
من أجل النشر

45Iع

PUSH CENTER

ARBAOUI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
ARBAOUI PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 19 

الدار العيضاء الدار العيضاء 29999 
الدار العيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2257ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ARBAOUI PROMO
: أعمال أو  غرض الشركة بإيجاز 

تشييد مختلفة ملطور البقارات.
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوا  
احمد توكي الطابق 2 الشقة 19 الدار 
العيضاء الدار العيضاء 29999 الدار 

العيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الكعير عرباوي : 49ع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
9عع   : السيد ععد االله عرباوي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد محمد عرباوي : 9عع حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عرباوي  الكعير  السيد 
عرباوي  عمارة   2 الحسن  شارع 
 29999 سطات   6 الشقة   2 الطابق 

سطات املغرب .
عرباوي  االله  ععد  السيد 
عنوانه)ا) حي البمارشة شارع محمد 
سطات   29999 سطات  البروج   5

املغرب .
عنوانه)ا)  عرباوي  محمد  السيد 
البروج   5 حي البمارشة شارع محمد 

سطات 29999 سطات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عرباوي  الكعير  السيد 
عرباوي  عمارة   2 الحسن  شارع 
 29999 سطات   6 الشقة   2 الطابق 

سطات املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812692.

46Iع

FLASH ECONOMIE

JOUMANA INVEST
إعال  متبدد القرارات

FISCOGEF
JOUMANA INVEST

RC : 267279
املقر االجتماعي : زنقة جبفر ابن 

الحعيب إقامة املشرق 2 الطابق 1 
رقم ع الدارالعيضاء

البام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
دجنبر   27 يوم  املنبقد  االستثنائي 

2921 تقرر ما يلي :
-  تحويل املقر االجتماعي للشركة 

إلى:
الجناح األيمن للشارع الوطني    -

الطابق 7 شقة 4ع الدار العيضاء
الوزاني  أمي   السيد  تبيي     -
مسيرين  البلمي  نجوى  السيدة  و 

للشركة.
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إنشاء  امتداد لغرض الشركة:    -
ومطبم  ومطبم  مقهى  أي  وتشغيل 

متنقل,
واستقعال  الحفالت  ممو     -
وتأجير  إدارة  مع  الذاتية  بالخدمة 
لم  املقال  باقي   .… الحفالت  مبدات 

يتغير
األساسية  القواني   تحيي     -
املنصوص  التبديالت  وفق  للشركة 

عليها.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالعيضاء  التجارية 

فبراير2922 تحت رقم .)49ع81
من أجل النشر

47Iع

FLASH ECONOMIE

SZM ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SZM ENGINEERING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 74 زنقة 
بني مطير حي الحسنية تابريكت - 

11999 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5487ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SZM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ENGINEERING
غرض الشركة بإيجاز : 

واملسوحات  الدراسات  مكتب   -
والعحوث

متنوعة  إنشاءات  أو  أعمال   -
)مقاول).

زنقة   74  : عنوا  املقر االجتماعي 
 - تابريكت  الحسنية  حي  مطير  بني 

11999 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
4ع   : الدين  زين  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدة يسرا محمد  : 4ع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة  2ع   : سرار  حمزة  السيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  زين  املهدي  السيد 
عنوانه)ا) رياض السالم بلوك د رقم 

149 28819 املحمدية املغرب.
السيدة يسرا محمد  عنوانه)ا) 
زنقة األيوبي عمارة 9 شقة 94 خارج 

باب سبتة 11999 سال املغرب.
السيد حمزة سرار عنوانه)ا) فيال 
املسيرة  شارع  العوعزاوي  جنا    19
الخضراء بطانة 11999 سال املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الدين  زين  املهدي  السيد 
عنوانه)ا) رياض السالم بلوك د رقم 

149 28819 املحمدية املغرب
السيد حمزة سرار عنوانه)ا) فيال 
املسيرة  شارع  العوعزاوي  جنا    19

الخضراء بطانة 11999 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2922 تحت رقم 78ع8ع.
48Iع

aice compta

OIL EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

OIL EXCHANGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة إقامة لوفر رقم ع65 

الطابق الرابع الشقة 11 - 29999 
الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
955عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 OIL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXCHANGE
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير زيوت املحركات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ع65  رقم  لوفر  إقامة  كلميمة 
 29999  -  11 الشقة  الرابع  الطابق 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 A HOLDING الشركة 
بقيمة  حصة   FINANCIERE : 999

199 درهم للحصة.
كلود  كوي  بريس  لورا   السيد 
درهم   199 1 حصة بقيمة   : أراسيل 

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 A HOLDING الشركة 
زنقة  ع1  عنوانه)ا)   FINANCIERE
الطابق  األلب  إقامة  املجاتي  أحمد 
79ع29  املباريف  حي   8 رقم   1

الدارالعيضاء املغرب.
كلود  كوي  بريس  لورا   السيد 
الدين  تاقي  زنقة  عنوانه)ا)  أراسيل 
 29699  11 الشقة   5 الطابق 

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

كلود  كوي  بريس  لورا   السيد 
الدين  تاقي  زنقة  عنوانه)ا)  أراسيل 
 29699  11 الشقة   5 الطابق 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 98 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 7)2ع81.
I)4ع

PUSH CENTER

IIABS AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
IIABS AGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 19 

الدار العيضاء الدار العيضاء 29999 
الدار العيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)272ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 IIABS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AGRO
األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعية والتجارية.
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوا  
احمد توكي الطابق 2 الشقة 19 الدار 
العيضاء الدار العيضاء 29999 الدار 

العيضاء املغرب .
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد ععد البالي بشري 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بشري  البالي  ععد  السيد 
مجموعة  ع  ديار االندلس  عنوانه)ا) 
 14 شقة  ع  لطابق   16 عمارة  عب 
الدار   29999 البسضاء  بوسكورة 

العيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بشري  البالي  ععد  السيد 
مجموعة  ع  ديار االندلس  عنوانه)ا) 
 14 شقة  ع  لطابق   16 عمارة  عب 
الدار   29999 البسضاء  بوسكورة 

العيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 255ع81.
59Iع

aice compta

ALUMANIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ALUMANIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر رقم ع65 الطابق 
الرابع الشقة 11 الدارالعيضاء - 

29999 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

957عع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALUMANIA

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الحديدية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ع65 الطابق  كلميمة إقامة لوفر رقم 

 - الدارالعيضاء   11 الشقة  الرابع 

29999 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

4عع   : رشيدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

ععع حصة   : السيد علي رشيدي 

بقيمة 199 درهم للحصة.

ععع   : رشيدي  مروا   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيدي  محمد  السيد 

عي  الشق حي الحداوية ع شارع فا9 
رقم 22 29479 الدارالعيضاء املغرب.

السيد علي رشيدي عنوانه)ا) عي  

الشق حي الحداوية ع شارع فا9 رقم 

22 29479 الدارالعيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  رشيدي  مروا   السيد 

عي  الشق حي الحداوية ع شارع فا9 
رقم 22 29479 الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي رشيدي عنوانه)ا) عي  

الشق حي الحداوية ع شارع فا9 رقم 

22 29479 الدارالعيضاء املغرب

عنوانه)ا)  رشيدي  مروا   السيد 

عي  الشق حي الحداوية ع شارع فا9 
رقم 22 29479 الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 8)2ع81.

51Iع

CAM

KID›S PLACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
KID›S PLACE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكازة 
2 عمارة نور الشروق ع تجزئة 

الحديقة رقم 42 - 29899 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع2))2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 KID’S  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PLACE
األلباب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البامة والتسلية.
 2 مكازة   : عنوا  املقر االجتماعي 
عمارة نور الشروق ع تجزئة الحديقة 

رقم 42 - 29899 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
9)4 حصة   : السيد اسامة خوخ 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدة مريم الزيري : 519 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خوخ  اسامة  السيد 
الرياض  شارع  ع  ليزوركيدي  تجزئة 
 29899  6 شقة   1 طابق  عمارة 9 

املحمدية املغرب.

عنوانه)ا)  الزيري  مريم  السيدة 
الرياض  شارع  ع  ليزوركيدي  تجزئة 
 29899  6 شقة   1 طابق  عمارة 9 

املحمدية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزيري  مريم  السيد 
الرياض  شارع  ع  ليزوركيدي  تجزئة 
 29899  6 شقة   1 طابق  عمارة 9 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 16 فبراير 

2922 تحت رقم 5)ع.
52Iع

’Entreprise assisstance *ENTASS*

ELECTRO RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc

ELECTRO RECYCLAGE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 15 زنقة 
موجود الولية حي املستقعل وجدة - 

69999 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21ع26.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير   91 املؤرخ في 
شركة   ELECTRO RECYCLAGE
معلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا   درهم   49.999 رأسمالها 
موجود  زنقة   15 اإلجتماعي  مقرها 
 69999  - الولية حي املستقعل وجدة 

وجدة املغرب نتيجة ملشاكل مالية.
و عي :

كبراوي  امي   محمد  السيد)ة) 
وجدة   69999 وجدة  عنوانه)ا)  و 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
زنقة   15 وفي   2922 يناير   91 بتاريخ 
 - موجود الولية حي املستقعل وجدة 

69999 وجدة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 272.

Iع5ع

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

PROMEDSTORE PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT
 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC
 PROMEDSTORE PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 

بارادي طابق 7 - 9عع29 الدار 
العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
915عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMEDSTORE PHARMA
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومنتجات  التجميل  مستحضرات 

النظافة الشخصية.
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 
الدار  9عع29   -  7 طابق  بارادي 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محسي  بوععداالوي : 259 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

جوهري  خليل  فيصل  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   599  :

للحصة.
السيد عصام فاضل : 259 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوععداالوي  محسي   السيد 
 8 شارع موالي رشيد رقم  عنوانه)ا) 
بني درار وجدة 29999 وجدة املغرب.

جوهري  خليل  فيصل  السيد 
عمارة   2 بارك  زينيت  عنوانه)ا) 
صالح  اوالد   92 شقة   1 ماركريت 
العيضاء  الدار   29999 العيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  فاضل  عصام  السيد 
العلدية  درب  املحاسن  ابو  زنقة   95
29999 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوععداالوي  محسي   السيد 
 8 شارع موالي رشيد رقم  عنوانه)ا) 

بني درار وجدة 29999 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار العيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

54Iع

CENTRE DE GESTION TINGHIR

MIRKOU CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC
MIRKOU CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الوفاء 

تنغير 45899 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1987

 94 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2921 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIRKOU CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

عنوا  املقر االجتماعي : حي الوفاء 

تنغير 45899 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : بوكريم  تورية  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 259  : السيد ععد الكريم بوكريم 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة   259  : السيد فهد بوكريم 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوكريم  تورية  السيدة 

حي الكا  تنغير 45899 تنغير املغرب.

بوكريم  الكريم  ععد  السيد 

 45899 تنغير  الكا   حي  عنوانه)ا) 

تنغير املغرب.

حي  السيد فهد بوكريم عنوانه)ا) 

الكا  تنغير 45899 تنغير املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوكريم  تورية  السيدة 

حي الكا  تنغير 45899 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2921 تحت رقم -.

55Iع

AJ EVENT

AJ EVENT وشعاره التجاري 
»Asie›tte.ma«

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AJ EVENT
 BD Abdelmoumen 17, Place

 Pasteur Résidence Build Pasteur
 Etg 6 Appt 4 BD Abdelmoumen

 17, Place Pasteur Résidence
 Build Pasteur Etg 6 Appt 4،
casablanca ،20360 املغرب
AJ EVENT وشباره التجاري 
«Asie›tte.ma« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 
 BD MOHAMED ABDOU

 QUARTIER PALMIER
CASABLANCA - 20340 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ع2عع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
Asie’tte.« وشباره التجاري   EVENT

.»ma
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واآليس  واملعجنات  واملخبز  الطبام 
املطاعم  وخدمات  الشاي  و  كريم 
وغيرها من خدمات املطاعم والترفيه ؛
والحفالت  املناسعات  تنظيم 

واملبارض ؛
بصنع  تتبلق  تجارية  عملية  أي 
وتوزيع جميع املنتجات ذات الصلة 

بتجارة األغذية 
’ استئجار جميع املبدات املتصلة 

بتنظيم الحفالت واملبارض ؛
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املنتجات  جميع  وبيع  شراء 

املتصلة باملهن الغذائية.

وعموما جميع املبامالت التجارية 

وغير  واملنقولة  واملالية  والصناعية 

املنقولة املتصلة بموضوع الشركة أو 

بأي جسم مماثل أو ذي صلة.

 BD  12  : عنوا  املقر االجتماعي 

 MOHAMED ABDOU QUARTIER

 PALMIER CASABLANCA - 20340

الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جالل اعويطا : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد امي  ملحقش : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملحقش  امي   السيد 

عي    2( 15رقم  زنقة  االسرة  حي 

الشق العيضاء 29299 الدار العيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  اعويطا  جالل  السيد 

قطاع 8 إقامة النسيم عمارة 4 شقة 

ع حي الرياض الرباط 19199 الرباط 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملحقش  امي   السيد 

عي    2( 15رقم  زنقة  االسرة  حي 

الشق العيضاء 29299 الدار العيضاء 

املغرب

عنوانه)ا)  اعويطا  جالل  السيد 

قطاع 8 إقامة النسيم عمارة 4 شقة 

ع حي الرياض الرباط 19199 الرباط 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 7)65.

56Iع

CABINET RAMI EXPERTISE

LIXUS WAY COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

LIXUS WAY COMPANY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني فا9. - 

9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع2ع71
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LIXUS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WAY COMPANY
غرض الشركة بإيجاز : • التصدير 

واالستيراد )تاجر أو وسيط )
املنتوجات  وتصدير  استيراد   •

اإللكترونية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بن  عمارة  الخطابي  الكريم  ععد 
مو�سى الجواش الطابق الثاني فا9. 

- 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 59.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   259  : باها محمد  السيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 259  : بالل  العوسالمتي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  باها  السيد 
وقيادة  جماعة  الحمام  حومة 
البرائش  املخاز   واد  الساحل 

2999) البرائش املغرب.
السيد العوسالمتي بالل عنوانه)ا) 
مدشر الكبادي ج و قيادة الساحل 
دائرة وادي املخاز  البرائش 2999) 

البرائش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  باها  السيد 
وقيادة  جماعة  الحمام  حومة 
البرائش  املخاز   واد  الساحل 

2999) البرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم )76.
57Iع

OCTALTYC

أوكتالتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OCTALTYC
 1rue dakar quartier hopital ،

46000، Safi MAROC
أوكتالتيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري بالسكنى رقم 1 زنقة دكار حي 
املستشفى - 46949 آسفي املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أوكتالتيك.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
متنوعة و صيانة كهرميكانيكية.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
1 زنقة دكار حي  تجاري بالسكنى رقم 

املستشفى - 46949 آسفي املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة أوكتالتيك : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة .
الشركة أوكتالتيك : 1999 بقيمة 

199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امبيزي  إسماعيل  السيد 
حي  دكار  زنقة   1 رقم  عنوانه)ا) 

املستشفى 46949 آسفي املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
امبيزي  إسماعيل  السيد 
حي  دكار  زنقة   1 رقم  عنوانه)ا) 

املستشفى 46949 آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2922 تحت رقم 77.

58Iع

IBK Consulting

FONDATION DU SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
FONDATION DU SOUSS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة لىلى 
كراج رقم 1 اقامة شارع انس ابن 
مالك حي الهدى - 89999 اكادير 

املغرب.
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)265ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 دجنبر 2921 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»اقامة لىلى كراج رقم 1 اقامة شارع 

 89999  - انس ابن مالك حي الهدى 
4 رقم  »ليزانيمو   إلى  اكادير املغرب« 

4ع شارع نجيب محفوض زنقة كوتيي 

الطابق االول - 29999 الدار العيضاء 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812852.

I)5ع

IBK Consulting

TISLITE SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

TISLITE SAKAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 97ع 

عمارة املنزه 5 شارع الجيش امللكي - 

89999 اكادير املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2661ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 دجنبر 2921 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 97ع عمارة املنزه 5 شارع الجيش 

إلى  املغرب«  اكادير   89999  - امللكي 
نجيب  شارع  4ع  رقم   4 »ليزانيمو  

محفوض زنقة كوتيي الطابق االول - 

29999 الدار العيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812854.

69Iع

MBGA

PHARMACIE AL TIRYAQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

PHARMACIE AL TIRYAQ شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
 D - 126--االر�سي تمنصورت تع

49999 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع12288

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE AL TIRYAQ
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 D - ت126-ع-  تمنصورت  االر�سي 

49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيدة سكينة بوطيب 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة بوطيب عنوانه)ا) 
حي اجنديس فيال رقم 64 اليوسفية  

99ع46 اليوسفية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة بوطيب عنوانه)ا) 
64 اليوسفية  حي اجنديس فيال رقم 

99ع46 اليوسفية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 925عع1.

61Iع

aice compta

EVERCOM PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 EVERCOM PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحمدية 
إقامة 127 ب رقم 4 الطابق 2 

تجزئة الوفاء - 28819 املحمدية 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EVERCOM PROMOTION

مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقارات.

عنوا  املقر االجتماعي : املحمدية 
إقامة 127 ب رقم 4 الطابق 2 تجزئة 

الوفاء - 28819 املحمدية املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد افقيهي ععداالله 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ععداالله  افقيهي  السيد 
زنقة عي  سيدي علي  2ع  عنوانه)ا) 
شقة   2 إقامة طليبة الجراح طابق 
29 بوركو  ع2995 العيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ععداالله  افقيهي  السيد 
زنقة عي  سيدي علي  2ع  عنوانه)ا) 
شقة   2 إقامة طليبة الجراح طابق 
29 بوركو  ع2995 العيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 72ع.
62Iع

MBGA

MAKAM AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

MAKAM AGRICOLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم ع1 , 
زنقة أحمد املجاطي، إقامة األلب 
، الطابق 1 ، رقم 8, املباريف - 

9عع29 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
)97عع5

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAKAM AGRICOLE
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املزرعة.
 , ع1  عنوا  املقر االجتماعي : رقم 
 ، إقامة األلب  زنقة أحمد املجاطي، 
الطابق 1 ، رقم 8, املباريف - 9عع29 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الدين  صالح  شفيق  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  صالح  شفيق  السيد 
الجديدة  وسط   52 بلوك  عنوانه)ا) 
 24999 الجديدة   16 شقة   ( غمارة 

الجديدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امي   اسماء  السيدة 
ع9  غمارة  الجديدة  وسط  تجزئة 
الجديدة   24999 الجديدة   16 شقة 

املغرب
الدين  صالح  شفيق  السيد 
الجديدة  وسط   52 بلوك  عنوانه)ا) 
 24999 الجديدة   16 شقة   ( غمارة 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم )97عع5.
Iع6ع

Fiduciaire Le Médiateur

 Société Marocaine des «
 Travaux Tertiaires et

 Industriels« Sigle-SM2TI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

 Société Marocaine des «
 Travaux Tertiaires et Industriels«

Sigle-SM2TI SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
زرقطونيـ  الطابق األول شقة ع 

إقامة الرضا الدار العيضاء املغرب 
الدار العيضاء املغرب 29199 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

927ع4ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2916 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Société Marocaine des Travaux
Tertiaires et Industriels« Sigle-

.SM2TI SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
متخصص في تسيير األعمال التجارية 

أوالصناعية.
52 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
ع  شقة  األول  الطابق  ـ  زرقطوني 
املغرب  العيضاء  الدار  الرضا  إقامة 
الدار   29199 املغرب  الدار العيضاء 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكريا أسعاعي عنوانه)ا) 98 
شارع بن الجياللي تاج الدين مباريف 
الدار العيضاء   29199 الدارالعيضاء 

املغرب.
عليدي  ياسي   محمد  السيد 
 56 رقم  سفيا   اقامة  عنوانه)ا) 
سيدي مبروف   6 الشقة  ع  الطابق 

29199 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكريا أسعاعي عنوانه)ا) 98 
شارع بن الجياللي تاج الدين مباريف 
الدار العيضاء   29199 الدارالعيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2916 تحت رقم 5714)5.

64Iع

TGE FIDUS

RASESA PRINT
إعال  متبدد القرارات

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم )ع الطابق 6 ، 28819، 
املحمدية املغرب

RASESA PRINT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 67 
تجزئة باشكو محل رقم 95 - - الدار 

العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع51817.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير  ع1  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الذي ينص على  قرار رقم واحد: 
مايلي: تفويت جميع الحصص التي في 
ملكية السيدة ليلى سجير 99ع حصة 

إلى السيد مراد حمادي

ينص  الذي  اثنا :  رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي:  على 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

محدودة ذات الشريك الوحيد
على  ينص  الذي  ثالتة:  رقم  قرار 
تشطيب على نشاط الطعاعة  مايلي: 
التجميل  مواد  بيع  نشاط  وإضافة 

بالتقسيط 
الذي ينص على  قرار رقم ارببة: 
إلى  الشركة  تسمية  تغيير  مايلي: 

RASESA SERVICES
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الشكل القانوني:   - بند رقم واحد 
الذي ينص على مايلي: الشركة شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
تسمية الشركة:   - بند رقم اثنا  
الذي ينص على مايلي: الشركة تأخد 
تسمية RASESA SERVICES متعوعة 

بالشكل القانوني للشركة
الشركة:  غرض   - ثالثة  رقم  بند 
مواد  بيع  مايلي:  على  ينص  الذي 

التجميل بالتقسيط 
الذي  الحصص:   - بند رقم ستة 
حصص  مجموع  مايلي:  على  ينص 
الوحيد  الشريك  ملكية  في  الشركة 
حصة   1999 حمادي  مراد  السيد 
بقيمة إجمالية تقدر ب 199.999,99 

درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 286ع81.
65Iع

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

 CONTINENTAL TRADING
CO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 CONTINENTAL TRADING CO
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تقاطع 

زنقة عمر ابن الباص و زنقة املحيط 
عمارة د الطابق ع - 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45287

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   299( أبريل   22 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.599.999»
«1.599.999 درهم« إلى »999.999.ع 

درهم« عن طريق : -.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

ماي )299 تحت رقم 9ععععع.
66Iع

IBK Consulting

3C BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
C BATIMENTع شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 98ع 
عمارة املنزه 5 شارع الجيش امللكي - 

89999 اكادير املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع266ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 دجنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 98ع عمارة املنزه 5 شارع الجيش 
إلى  املغرب«  اكادير   89999  - امللكي 
نجيب  شارع  4ع  رقم   4 »ليزانيمو  
محفوض زنقة كوتيي الطابق االول - 

29999 الدار العيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812855.

67Iع

IBK Consulting

BASTIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
BASTIF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 98ع 
عمارة املنزه 5 شارع الجيش امللكي - 

89999 اكادير املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2657ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 دجنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 98ع عمارة املنزه 5 شارع الجيش 
إلى  املغرب«  اكادير   89999  - امللكي 
نجيب  شارع  4ع  رقم   4 »ليزانيمو  
محفوض زنقة كوتيي الطابق االول - 

29999 الدار العيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812665.

68Iع

aice compta

HOUSING ART DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
HOUSING ART DECO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحمدية 
إقامة 127 ب رقم 4 الطابق 2 

تجزئة الوفاء - 28819 املحمدية 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOUSING ART DECO
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
عنوا  املقر االجتماعي : املحمدية 
إقامة 127 ب رقم 4 الطابق 2 تجزئة 

الوفاء - 28819 املحمدية املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
العوعي�سي  الهاشمية  السيدة 
درهم   199 بقيمة  حصة   599  :

للحصة.
السيدة نوال حرزاني : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العوعي�سي  الهاشمية  السيدة 
زنقة عي  سيدي علي  2ع  عنوانه)ا) 
شقة   2 إقامة طليبة الجراح طابق 
29 بوركو  ع2995 العيضاء املغرب .
عنوانه)ا)  حرزاني  نوال  السيدة 

اسعانيا )2899 اسعانيا اسعانيا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
افقيهي  ععداالله  السيد 
زنقة عي  سيدي علي  2ع  عنوانه)ا) 
شقة   2 إقامة طليبة الجراح طابق 
29 بوركو  ع2995 العيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 65ع.
I)6ع

FIRST TECH DISTRIB

HORS CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIRST TECH DISTRIB
 77RUE MOHAMED SMIHA
 ETG 10 N 57 CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
HORS CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 419 شارع 
زرقطوني إقامة حمد الشقة رقم 1 
loubna.makboul@ - الدارالعيضاء
cetelec.ma الدارالعيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع799)4.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) صوفية جليدي 
599 حصة اجتماعية من أصل 599 
ابراهيم  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

توزاني بتاريخ )1 يناير 2922.
منير بنيوسف  )ة)  تفويت السيد 
599 حصة اجتماعية من أصل 599 
حصة لفائدة السيد )ة) توفيق برحو 

بتاريخ )1 يناير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812575.
79Iع

STTD OUJLIL

STTD OUJLIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STTD OUJLIL
دوار ايت ععدي بايت مرغاد جماعة 

مسمرير ، 45452، تنغير املغرب
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STTD OUJLIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

ععدي بايت مرغاد جماعة مسمرير - 
45452 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع64ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STTD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. OUJLIL
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع - اعمال متنوعة - تجارة .
: دوار ايت  عنوا  املقر االجتماعي 
ععدي بايت مرغاد جماعة مسمرير - 

45452 تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : اجليل  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اجليل  يوسف  السيد 
 578 رقم   91 الجديد سكتور  الحي 

كلميمة 52259 كلميمة كلميمة .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اجليل  يوسف  السيد 
 578 رقم   91 الجديد سكتور  الحي 

كلميمة 52259 كلميمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   97 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم 8).
71Iع

FLASH ECONOMIE

 PILOTAGE ET SUIVIE DE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PILOTAGE ET SUIVIE DE

TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتماعي: 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

الدار العيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5)97ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 PILOTAGE ET SUIVIE DE

TRAVAUX:تسمية الشركة

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - األعمال  ومتاببة  االستشارات 

املراقعة والتحكم   ، املساعدة الفنية 

مبدات  تأجير   - العناء  مواقع  في 

األشغال البامة

46 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

الدار العيضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي

 1.999  : محمد  جميل  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة

والبائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

 15 عنوانه  السيد جميل محمد 
زنقة دي بير  إقامة الفرابي درج ا ش 

4 حي املستشفيات 4 - الدار العيضاء

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
العيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 
رقم  تحت   2922 فبراير   92 بتاريخ 

5)97ع5

72Iع

مكتب أخيار خديجة

ALYASCOPY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب أخيار خديجة
شارع الجيش امللكي اقامة ايما  
طابق 4 رقم 7 تطوا  ، 999ع)، 

تطوا  املغرب
ALYASCOPY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي البعا9 رقم 8 دكا  رقم 11 
تطوا  - 999ع) تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
41)9ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALYASCOPY
طعاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكتب والعحوث وخدمات أخرى-بيع 

مستلزمات املكاتب وأالدوات .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 11 دكا  رقم   8 موالي البعا9 رقم 

تطوا  - 999ع) تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد السفياني زكرياء 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 1999  : زكرياء  السيدالسفياني 
بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السفياني زكرياء عنوانه)ا) 
تطوا   رياض  الحراق  محمد  شارع 
تطوا    11 رقم  ع  طابق   1 بلوك 

999ع) تطوا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السفياني زكرياء عنوانه)ا) 
تطوا   رياض  الحراق  محمد  شارع 
تطوا    11 رقم  ع  طابق   1 بلوك 

999ع) تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 579.

Iع7ع

PRESTACOMPTA

DHM IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 79ع, شيشاوة

41999، شيشاوة املغرب
DHM IRRIGATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

عمارة رقم 4 حي القد9 شيشاوة - 
41999 شيشاوة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع4ع1.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادريس ادحيم  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   259
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.999
يناير   1( بتاريخ  بولحسن  لحسن 

.2922
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ادريس ادحيم  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   659

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.999

محمد ادحيم بتاريخ )1 يناير 2922.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع9  بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 2922/ع5.

74Iع

مكتب موثق

 NEW INVESTISSEMENT

BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مكتب موثق

شارع محمد بوزيا  اقامة فرحتي  

 BD عمارة 7 شقة 95 العيضاء

 MOHAMED BOUZIANE HAY

SALAMA، 20700، العيضاء 

املغرب

 NEW INVESTISSEMENT

BUILDING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LOT LA وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 COLINE 1N° 92 SIDI MAAROUF

.- 20270 CASABLANCA MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع8184ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2922 يناير   12 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.(99.999»

 2.999.999« إلى  درهم«   199.999»

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 467ع81.

75Iع

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

FRIDAY CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 BUREAUX MARINA 3 EME

 ETAGE BUR 19 AV ABDELKRIM

 BENJELLOUN VN FES، 30000،

FES MAROC

FRIDAY CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 تجزئة 

ياسمي  الطابق الثالث مكتب رقم 

)2 ياسمينة 1 و 2 طريق ايموزار - 

فا9 - 9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRIDAY CARS

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.

تجزئة   1  : عنوا  املقر االجتماعي 

رقم  مكتب  الثالث  الطابق  ياسمي  

 - طريق ايموزار   2 و   1 ياسمينة   2(

فا9 - 9999ع فا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.599  : أعراب  شادية  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 2.599  : قموح  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة شادية أعراب عنوانه)ا) 

1ع اقامة سلمى شقة 2 تجزئة صوفيا 

طريق ايموزار 9999ع فا9 املغرب.

عنوانه)ا)  قموح  محمد  السيد 

تجزئة صوفيا   2 اقامة سلمى شقة 

فا9  9999ع  الشقف  عي   طريق 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  قموح  سهام  السيدة 

8ع  رقم  زهيرة  تجزئة  بيروت  شارع 

الزهور 2 9999ع فا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 886.

76Iع

Fidex Conseil

حجاجيتك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fidex Conseil

 BD MOHAMED VI RES °14

 ANNASER GH 11 N ، 20300،

CASABLANCA MAROC

حجاجيتك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الساد9 اقامة النصر ج ه 

12 الطابق 6 شقة 44 العيضاء - 

29279 الدارالعيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47271ع

 9( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2916 مار9 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

حجاجيتك.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
محمد الساد9 اقامة النصر ج ه 12 
الطابق 6 شقة 44 العيضاء - 29279 

الدارالعيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 199  : فاطمة  حجاجي  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حجاجي فاطمة عنوانه)ا) 
شارع محمد الساد9 اقامة النصر 
ج ه 12 الطابق 6 شقة 44 العيضاء 

29279 الدارالعيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حجاجي فاطمة عنوانه)ا) 
شارع محمد الساد9 اقامة النصر 
ج ه 12 الطابق 6 شقة 44 العيضاء 

29279 الدارالعيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار العيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

77Iع

PUSH CENTER

DIMOZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
DIMOZA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 19 

الدار العيضاء الدار العيضاء 29999 
الدار العيضاء املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2255ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIMOZA
مدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات مطور عقارات.
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوا  
احمد توكي الطابق 2 الشقة 19 الدار 
العيضاء الدار العيضاء 29999 الدار 

العيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (69  : الداودي  السيد مصطفى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 29  : الداودي  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 29  : السيد محمد زايد الداودي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الداودي  مصطفى  السيد 
زنقة لوارا بولو العيضاء   4 عنوانه)ا) 

29999 الدار العيضاء املغرب .
الداودي  اسماعيل  السيد 
زنقة لوارا بولو العيضاء   4 عنوانه)ا) 

29999 الدار العيضاء املغرب .
الداودي  زايد  محمد  السيد 
زنقة لوارا بولو العيضاء   4 عنوانه)ا) 

29999 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الداودي  مصطفى  السيد 
زنقة لوارا بولو العيضاء   4 عنوانه)ا) 

29999 الدار العيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812691.

78Iع

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

FAN AL ITARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 79999، 

البيو  املغرب

FAN AL ITARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القد9 

تجزئة الوفاق بلوك C رقم 755 - 

79999 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع4929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 نونبر   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FAN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AL ITARA

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة ، تجارة ، لوازم مكتبية ، نقل 

استيراد   ، خدمات تنظيف   ، بضائع 

وتصدير ، تجارة عامة.

الترويج للمنتجات الطعيبية

وأجهزة  للعيع  تركيعات  شراء 

كمعيوتر ومبدات مكتبية كهربائية.

التدريب املنهي ، والتبليم املستمر 

، وتدريب املوارد البشرية ،

جميع األنشطة السياحية: جميع 

املعاشرة  غير  أو  املعاشرة  البمليات 

املتبلقة بالسياحة والبطالت.

نقل الباملي . نقل العضائع نيابة 
والدولي.  املحلي  النقل  الغير.  عن 

النقل السياحي.
الغرق والحفر والحفر واملبدات.

أعمال الصرف الصحي وإمدادات 
املياه والتركيعات الكهربائية.

التطوير  وأعمال  املبدات  جميع 
الخشبية  والنجارة  الجبس  وأعمال 

واألملنيوم وتكييف التدفئة.
أعمال العناء املتنوعة ، والهندسة 
 ، واملعاني   ، وأعمال الحفر   ، املدنية 

وشراء وبيع مواد العناء.
وتسليم  ونقل  وتسويق  تصنيع 
العناء  ومواد  والتكتالت  الطوب 
األجهزة  ومنتجات  والصيدليات 

بشكل عام.
وصيانة  الحدائق  أعمال 
وأعمال  الخضراء  املسطحات 

التنفيذ.
تأجير املبدات واآلالت.

توريد جميع املبدات ومواد العناء 
ومواد الصيدلية.

والالفتات  واإلنارة  الكهرباء  بناء 
البامة.

جميع  والجدرا .  االرضيات 
الدهانات والتزجيج والحديد  أعمال 
والنجارة  املائي  والبزل  واألملنيوم 

الخشبية واألملنيوم واملبدنية.
غيار  وقطع  مبدات  وشراء  بيع 
واألصناف  مستبملة  أو  جديدة 

املستبملة والخردة.
وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 
ومنتج  وآلة  مركعة  أي  وتسويق 
بحالة  وزراعية  إنشائية  ومبدات 

جديدة أو مستبملة ...
التطوير البقاري .....

داخل  والعضائع  العضائع  نقل 
املغرب وخارجه .....

أو  الخدمات  جميع  تقديم 
من  الخدمات لصالح جميع البمالء 
وعلى   ، التجاري  أو  الخاص  القطاع 
املعاني  تنظيف  الخصوص:  وجه 
وصيانتها ، وتنظيف النوافذ واملكاتب 
، وأعمال املكاتب الصغيرة ، وخدمات 
التباقد من العاطن املؤقتة ، واألمن ، 

والحراسة ، والبستنة ....

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم   C القد9 تجزئة الوفاق بلوك 

755 - 79999 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام زهير : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام زهير عنوانه)ا) شارع 
حي الوحدة   25 الوحدة البربية رقم 

91 البيو  79999 البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام زهير عنوانه)ا) شارع 
حي الوحدة   25 الوحدة البربية رقم 

91 البيو  79999 البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   97 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 27/2922ع.
I)7ع

FIRST TECH DISTRIB

HORS CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

FIRST TECH DISTRIB
 77RUE MOHAMED SMIHA
 ETG 10 N 57 CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
HORS CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 419 شارع 
زرقطوني إقامة حمد الشقة رقم 
1 الدار العيضاء - 28819 الدار 

العيضاء املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع799)4.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   1( املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) توزاني 

ابراهيم كمسير آخر
تعبا لقعول استقالة املسير.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812575.
89Iع

BMC

 EL BOHTORI IMPORT ET
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 
، ا، الدار العيضاء ، 9ع291، الدار 

العيضاء املغرب
 EL BOHTORI IMPORT ET

NEGOCE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
56. زنقة فرحات حشاد 
،الطابقاألول،املكتبرقم 
1،الدارالعيضاء- أنفا 

56. زنقة فرحات حشاد 
،الطابقاألول،املكتبرقم 

1،الدارالعيضاء- أنفا 9ع291 
الدارالعيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع222)ع.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2922 تقرر حل  )9 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 EL BOHTORI الوحيد  الشريك 
معلغ   IMPORT ET NEGOCE
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
فرحات  زنقة   .56 اإلجتماعي  مقرها 
،الطابقاألول،املكتبرقم  حشاد 
1،الدارالعيضاء- أنفا 56. زنقة فرحات 
،الطابقاألول،املكتبرقم  حشاد 
9ع291  أنفا  1،الدارالعيضاء- 
قلة   : املغرب نتيجة ل  الدارالعيضاء 

الطلب و انبدام الزبائن.
و حدد مقر التصفية ب 56. زنقة 
فرحات حشاد ،الطابق األول،املكتب 
املغرب  أنفا  1،الدارالعيضاء-  رقم 

9ع291 الدارالعيضاء املغرب. 

و عي :

و  العحتري  ياسي   السيد)ة) 

عنوانه)ا) سيدي ععد هللا بلحاج زنقة 

عي  السعع الدارالعيضاء   8 رقم   14

املغرب  الدارالعيضاء   29999

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : 56. زنقة 

فرحات حشاد ،الطابق األول،املكتب 

رقم 1،الدارالعيضاء- أنفا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 422ع81.

81Iع

FIRST TECH DISTRIB

HORS CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

FIRST TECH DISTRIB

 77RUE MOHAMED SMIHA

 ETG 10 N 57 CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

HORS CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 419 شارع 

زرقطوني إقامة حمد الشقة رقم 

1 الدار العيضاء - 28819 الدار 

العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع799)4.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 يناير   1( املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) برحو 

توفيق كمسير آخر

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812575.

82Iع

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE PHARMACIE
ALWAHDA FLEX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
ع4ع شارع محمد الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 999ع2، 

بني مالل املغرب
 STE PHARMACIE ALWAHDA

FLEX SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كراج 

تجزئة الوحدة بلوك 92 رقم 14 ، 
بني مالل - 999ع2 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12461

 91 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE ALWAHDA FLEX

. SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : صيدلي .

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تجزئة الوحدة بلوك 92 رقم 14 ، بني 

مالل - 999ع2 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد البزيز شكور : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

شكور  البزيز  ععد  السيد 
 97 الرقم  عثما   تجزئة  عنوانه)ا) 
الطابق 92 999ع2 بني مالل املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شكور  البزيز  ععد  السيد 
 97 الرقم  عثما   تجزئة  عنوانه)ا) 
الطابق 92 999ع2 بني مالل املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 2)1.
Iع8ع

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE ROMACER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة
FUTURASCO FIDUCIAIRE

ع4ع شارع محمد الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 999ع2، 

بني مالل املغرب
STE ROMACER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي جماعة 
اوالد كواووش دوار الكرارمة ابي 
جبد - 25969 ابي جبد املغرب .

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

عع4.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تم تبيي   94 دجنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) رشدي 

سبيد كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  الجبد  بابي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 97.
84Iع

FA CONSEILS

STE ARCHI LIGHT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA CONSEILS

 IMM 80 4EME ETAGE APPT N°9

 MASSIRA 1 A MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
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STE ARCHI LIGHT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 127 
سيدي غانم مراكش - 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1228(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHI LIGHT
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة.
- مقاول في التركيعات الكهربائية.

الطاقة  األلواح  تركيب  و  بيع   -
الشمسية..

 127  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 49999  - مراكش  غانم  سيدي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
99.999ع  معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
999.ع   : السيدة ابتسام الكر�سي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكر�سي  ابتسام  السيدة 
 2 الدالية  امرشيش  م  ح  عنوانه)ا) 
مراكش   49999  2 رقم  اوه  عمارة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكر�سي  ابتسام  السيدة 
 2 الدالية  امرشيش  م  ح  عنوانه)ا) 
مراكش   49999  2 رقم  اوه  عمارة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 969عع1.
85Iع

cabinet comptable chtioui

انتصار انيرجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

انتصار انيرجي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
الصنادلة الزوادة - 2159) القصر 

الكعير املغرباملغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2477

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 أكتوبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) طارق الطيوبي  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   599
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.999
 15 بتاريخ  العدوي  العدوي  محمد 

أكتوبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 94 بتاريخ  الكعير  بالقصر  االبتدائية 

نونبر 2921 تحت رقم 722.
86Iع

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 STE TAMSMOUNT
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT

 AV DES FAR SOUK SEBT ،
559ع2، سوق السبت اوالد النمة 

املغرب
 STE TAMSMOUNT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي حي النخلة 

رقم 95 الزنقة 96 سوق السبت 
الفقيه بن صالح - 559ع2 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
267ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2921 يونيو   98 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التجارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2921 يونيو   17 بتاريخ 

.175/2921
87Iع

مكتب املحاسعة

R.A.T IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب املحاسعة
شارع سيدي املنضري عمارة 11 

الطابق 2 رقم 4 ، 999ع)، تطوا  
املغرب

R.A.T IMPORT EXPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
كوماريسعا باب راحعة عمارة 54 

الطابق ع شقة 184 طنجة - 9999) 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع)6)19.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في )9 أكتوبر 2929 تقرر 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
R.A.T IMPORT EXPORT معلغ 

رأسمالها 19.999 درهم وعنوا  
مقرها اإلجتماعي اقامة كوماريسعا 

باب راحعة عمارة 54 الطابق ع شقة 
184 طنجة - 9999) طنجة املغرب 
نتيجة ل : غياب النشاط التجاري 

بسبب الوباء.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 54 عمارة  راحعة  باب  كوماريسعا 
الطابق ع شقة 184 طنجة - 9999) 

طنجة املغرب. 
و عي :

و  عمر  بن  رضوا   السيد)ة) 
عنوانه)ا) شارع بن يدير زنقة 17 رقم 
املغرب  تطوا   999ع)  كويلما  ع1 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 78)248.
88Iع

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 AL-TOUBKAL TASWEEQ &
TIJARA

إعال  متبدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
)269 ، 49999، مراكش املغرب
 AL-TOUBKAL TASWEEQ &
TIJARA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد )269 - 

49999 مراكش املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(687(

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2921 يونيو   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ( االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
التي تمتلكها  حصة اجتماعية)   699
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 CO.MA.IN HOLDING شركة» 
 AL-TOUBKAL في شركة   ,»  ((SARL
 (TASWEEQ & TIJARA (SARL AU
 KHB HOLDING« شركة  لفائدة 

.»((SARL
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تبديل  تقرر  الشركة:  تبديل غرض 
غرض الشركة ليصعح: - إنشاء وإدارة 
عمليات   - ؛  رقمية  منصة  وتشغيل 
لجميع  والتعادل  والعيع  الشراء 
تشغيل وإدارة   - ؛  البناصر الرقمية 

أصول التشفير ؛
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
الصافي من  استقالة االنسة شيماء 

مهامها كمسيرة وحيدة للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
احمد  كريم  السيد  من  كل  تبيي  
الو   هناء  السيدة  و  ععدالقادر  بن 

مسيرين منفصلي  ملدة غير محددة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
فردي ومنفصل و بدو  أي قيود لكل 
من السيد كريم احمد بن ععدالقادر 

و السيدة هناء الو 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تبديل املواد 2 ,6, 7, ع1 

و تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 147عع1.

I)8ع

ميت كول

ميت كول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ميت كول
 bd Mohamed Zerktouni, ,419
 résid. Hamad, 1°ét..Quartier:

 Bourgogne casablanca., ،
20040، casablanca maroc

ميت كول شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 419شارع 
محمد الزرقطوني اقامة حامد 

الطابق 1 بوركو  الدار العيضاء.، - 
29949 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
515521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
ميت   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كول.
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت.
عنوا  املقر االجتماعي : 419شارع 
حامد  اقامة  الزرقطوني  محمد 
 - بوركو  الدار العيضاء.،   1 الطابق 

29949 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل الداودي عنوانه)ا) 
22 زنقة املدار9 حي بيرجي املباريف 

29999 الدار العيضاء املغرب.
السيدة الحلواني ناهد عنوانه)ا) 
حي  خاتمة  ابن  زنقة  مكرر   6
العيضاء  الدار   29999 املستشفيات 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل الداودي عنوانه)ا) 
22 زنقة املدار9 حي بيرجي املباريف 

29999 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم -.

9I)ع

karama conseil

STE BENJI AUTO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم عع الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا9 
رقم عع الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا9، 

9999ع، فا9 املغرب
 STE BENJI AUTO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحالت ع 
4- و5 زيتونة حي الحسني طريق عي  
الشقف فا9 - 9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7149(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENJI AUTO SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
/غسل  املستبملة  السيارات 

السيارات /االستيراد التصدير .
عنوا  املقر االجتماعي : املحالت ع 
4- و5 زيتونة حي الحسني طريق عي  
الشقف فا9 - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : محمد  بنجلو   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  بنجلو   السيد 

 1 الشقة   79 تجزئة صوفيا رقم   79

اقامة مالك طريق عي  الشقف فا9 

9999ع فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  بنجلو   السيد 

 1 الشقة   79 تجزئة صوفيا رقم   79

اقامة مالك طريق عي  الشقف فا9 

9999ع فا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 856/2922.

1I)ع

درعة ارشادات ش.م.م

RASYL TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس ص.ب رقم 19 

ورزازات ، 45999، ورزازات املغرب

RASYL TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار الرحى 

جماعة سيدي ععد هللا غيات - 

49999 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2922 فبراير   21 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«499.999 درهم« أي من »199.999 

عن  درهم«   599.999« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2146.

2I)ع
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karama conseil

STE OPALIGNE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

karama conseil
رقم عع الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا9 
رقم عع الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا9، 

9999ع، فا9 املغرب

STE OPALIGNE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 

فلسطي  اقامة الحرية عمارة رقم 

8 الطابق 8 فا9 - 9999ع فا9 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.49881

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2921 تقرر حل  21 دجنبر  املؤرخ في 

شركة   STE OPALIGNE SARL AU

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

 8 فلسطي  اقامة الحرية عمارة رقم 

الطابق 8 فا9 - 9999ع فا9 املغرب 

نتيجة اللركود االقتصادي.

و عي :

و  جعار  اللطيف  ععد  السيد)ة) 

الدكارات   1 4 تجزئة زينب  عنوانه)ا) 

فا9 املغرب كمصفي  9999ع  فا9 

)ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

زنقة  وفي   2921 دجنبر   21 بتاريخ 

رقم  عمارة  الحرية  اقامة  فلسطي  

فا9  9999ع   - فا9   8 الطابق   8

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 28/2922).

Iع)ع

garrigues maroc, sarlau

MARTEDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
MARTEDI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 Rue ,11 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 Al Wahda, Residence Imam

 Ali, Appt 2, - 20000 casablanca
.maroc

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5957
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2921 نونبر   9( في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«  «599.ع7.54 
«199.ع1.18 درهم« إلى »8.726.699 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 98 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 72)811.

4I)ع

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RM PROPERTY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
)269 ، 49999، مراكش املغرب

RM PROPERTY MAROC شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 57,شارع 

موريتانيا صندوق البريد )269 
جيليز - 49999 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع7)122

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 RM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROPERTY MAROC
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اي مشروع لتطوير البقارات بما في 
دلك تشييد او حيازة او بيع او تاجير 
ارا�سي او مساكن او مساحات تجارية 

او مكاتب او فيالت.
57,شارع   : عنوا  املقر االجتماعي 
موريتانيا صندوق البريد )269 جيليز 

- 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 RM INVESTING (SAS( الشركة
درهم   199 بقيمة  حصة   : 1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 RM INVESTING الشركة 
 Avenue Des  66 عنوانه)ا)   ((SAS
 Champs-Elysées 75008 Paris

.France
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رشراش  محمد  السيد 
تجزئة االحعا9 رقم 85 قيادة موالي 
بوسلهام سوق اربباء الغرب 99ع14 

سوق اربباء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2ع1عع1.
5I)ع

BMA PARTNERS

NK ESPACES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NK ESPACES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : الدار 

العيضاء 265 شارع الزرقطوني 

الطابق ) رقم 2) - 29999 الدار 

العيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)9ع27ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2921 تقرر حل  9ع شتنبر  املؤرخ في 

NK ESPACES شركة ذات املسؤولية 

 199.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

الدار العيضاء 265 شارع الزرقطوني 
الدار   29999  -  (2 رقم   ( الطابق 

لتصفية  نتيجة  املغرب  العيضاء 

مسعقة.

و عي :

السيد)ة) نوال شامي و عنوانه)ا) 

عي    5( فيال   2 زنقة  املنتزه  تجزئة 

الدئاب 29189 الدار العيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) كنزة وزاني و عنوانه)ا) ) 
زنقة النافورة شقة 8 اقامة الزيتونة 

العضاء  الدار   29199 راسي   حي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

الدار  وفي   2921 نونبر   19 بتاريخ 

الزرقطوني  شارع   265 العيضاء 
الدار   29999  -  (2 رقم   ( الطابق 

العيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 91 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 7)8198.

6I)ع
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ANEXIS CONSEIL

CONSEIL SOLUTIONS-
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبري بوجمبة الطابق 
االول الشقة 6 الدار العيضاء، 
Casablanca ،29119 املغرب

CONSEIL SOLUTIONS-
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12, زنقة 
صبري بوجمبة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 29119 الدار العيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6967)ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
CONSEIL SOLUTIONS-  :

. SERVICES
الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والعيع واالستيراد والتصدير والتجارة 
أشكالها  بجميع  والدولية  الوطنية 
جميع  وإصالح  وتصميم  وتسويق 
املنتجات في حالتها الخام أو املصنبة 
املخصصة  واملواد  واملبدات   ،

للصناعة والتجارة.
12, زنقة   : عنوا  املقر االجتماعي 
شقة  األول  الطابق  بوجمبة  صبري 
رقم 6 - 29119 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 699  : السيدة السبدية سقراط 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 499  : الشمخي  لطيفة  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

سقراط  السبدية  السيدة 
الشاطبي  االمام  زنقة   59 عنوانه)ا) 
العيضاء  الدار  29ع29  الفييليت 

املغرب.
السيدة لطيفة الشمخي عنوانه)ا) 
6 شارع عي  سيدي علي طابق 8 شقة 
العيضاء  الدار  ع2995  بوركو    15

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سقراط  السبدية  السيدة 
الشاطبي  االمام  زنقة   59 عنوانه)ا) 
العيضاء  الدار  29ع29  الفييليت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2918 تحت رقم 6967)ع.
7I)ع

ANEXIS CONSEIL

CONSEIL SOLUTIONS-
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبري بوجمبة الطابق 
االول الشقة 6 الدار العيضاء، 
Casablanca ،29119 املغرب

CONSEIL SOLUTIONS-
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12, زنقة 
صبري بوجمبة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 29119 الدار العيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6967)ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2921 ماي   17 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  بوجمبة  صبري  زنقة   ,12»

الدار   29119  -  6 رقم  شقة  األول 
ابو   12 »رقم  إلى  املغرب«  العيضاء 
بكر الوهراني طابق 4 - 29199 الدار 

العيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 96 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2921 تحت رقم 25968.
8I)ع

طود9 شيكا9 كنسيلتنك

B3 TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طود9 شيكا9 كنسيلتنك
زنقة الطوابل السفلى شارع 

نواكشط رقم 26 تطوا  ، 999ع)، 
تطوا  املغرب

B3 TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي خندق 
الزربوح شارع الريف زنقة ع رقم 1 

طابولة - 999ع) تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)977ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر  ع2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Bع  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع
بيع و شراء السلع.

خندق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1 رقم  ع  الزربوح شارع الريف زنقة 

طابولة - 999ع) تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد ععد االله علوش 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععد االله علوش عنوانه)ا) 
شارع مكنا9 إقامة الحمامة العيضاء 
ع2 999ع)  92 شقة  جناح ب طابق 

تطوا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ععد االله علوش عنوانه)ا) 
شارع مكنا9 إقامة الحمامة العيضاء 
ع2 999ع)  92 شقة  جناح ب طابق 

تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاريخ  بتطوا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 77ع9.
I))ع

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

M.M.MINING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
)269 ، 49999، مراكش املغرب
M.M.MINING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد )269 - 

49999 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
)ع1141.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   91 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حجي  نبيمة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.999
HAJJI HOLDING (SARL) بتاريخ 91 

فبراير 2922.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم )14عع1.
499I

NORD SUD MANAGEMENT

WALE ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE ، 15/14
9999)، طنجة املغرب

WALE ESTATE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Mokhtar وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 10, rue Tarik Ibn Ziad Mènera
Guéliz - 40000 مراكش املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82871
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 أبريل   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شكري  ماجد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   2.599 مخايل  بطر9 
حصة   2.599 أصل  من  اجتماعية 
لفائدة السيد )ة) فيليب أمير بطر9 

بتاريخ 14 أبريل 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر  9ع  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2921 تحت رقم 128979.
491I

NORD SUD MANAGEMENT

ELTEA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE ، 15/14
9999)، طنجة املغرب

ELTEA DEVELOPPEMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 Mokhtar وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 10, rue Tarik Ibn Ziad Mènera
Guéliz - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

عع828.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 أبريل   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شكري  ماجد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   5.999 مخايل  بطر9 
حصة   5.999 أصل  من  اجتماعية 
لفائدة السيد )ة) فيليب أمير بطر9 

بتاريخ 14 أبريل 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 التجارية بمراكش بتاريخ 

2921 تحت رقم ع12879.

492I

مكتب خالد الحريف

مكتب خالد الحريف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHALID EL HARRIF
 Imm. 54, Rés. Najah Apt 3

 Rte Méhdia Bouchouk 11050
 MOUHITE ، 11050، SALE

MAROC
مكتب خالد الحريف شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 54 
اقامة النجاح شقة ع طريق مهدية 

بوشوك املحيط - 11959 سال 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5457ع

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   95
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
مكتب   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

خالد الحريف.
البمل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االئتماني والتدقيق واملراجبة والبمل 

التنظيمي للشركات .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
طريق  ع  شقة  النجاح  اقامة   54
مهدية بوشوك املحيط - 11959 سال 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد الحريف : 199 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الحريف  خالد  السيد 
عمارة 79 شقة 2 اقامة دار السالم 

السوي�سي 19179 الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحريف  خالد  السيد 
عمارة 79 شقة 2 اقامة دار السالم 

السوي�سي 19179 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2922 تحت رقم 119.
Iع49

البعدالوي لالشغال املحاسعتية

 STE LUX FORT
DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

البعدالوي لالشغال املحاسعتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقةع تازة ، 5999ع، 
تازة املغرب

 STE LUX FORT DISTRIBUTION
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 91 

البمارة رقم 54 شارع الحسن 2 تازة 
- 5999ع تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1)ع6

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LUX FORT DISTRIBUTION

.SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DE MATERIAUX
 DE CONSTRUCTION EN
 GROS/DISTRIBUTION DE
 MARCHANDISES/ IMPORT ET

.EXPORT
 91 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
2 تازة  54 شارع الحسن  البمارة رقم 

- 5999ع تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
معلغ رأسمال الشركة: 1.599.999 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.999  : املزكلدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
املزكلدي  الصمد  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   5.999  :

للحصة.
االدري�سي  هاشم  موالي  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   5.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املزكلدي عنوانه)ا) 
لند    SW4 عNT انجلترا  لند  

انجلترا.
املزكلدي  الصمد  ععد  السيد 
 1 التقدم   4 مجموعة   14 عنوانه)ا) 

تازة 5999ع تازة املغرب.
االدري�سي  هاشم  موالي  السيد 
عنوانه)ا) 179 تجزئة الوفاق 5999ع 

تازة املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي  هاشم  موالي  السيد 

عنوانه)ا) 179 تجزئة الوفاق 5999ع 

تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 78.

494I

(T.C.E CONSULTING( ط.9.ؤ كنسولتينك

 ALMASS BEUTY & SPA

)آملاس بيوتي آند سبا(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 T.C.E( ط.9.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

حي تجزئة الداودية قطبة رقم 121 

، 9999)، طنجة املغرب

ALMASS BEUTY & SPA )آملا9 

بيوتي آند سعا) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي بوبة 

أ قطبة 29ع2 - 9999) طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.117627

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2921 نونبر  ع9  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 (9999  - 29ع2  أ قطبة  »حي بوبة 

طنجة املغرب« إلى »شقة تقع في ركن 

 -  18 علي باي وشارع مراكش عمارة 

9999) طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 211)24.

495I

BELGAZI ALI

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE EMSALLAH

22
إعال  متبدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي ععد هللا رقم عع 
- طعق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

9999)، طنجة املغرب
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EMSALLAH 22 »شركة التضامن«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 124 شارع 
سيدي محمد بن ععدهللا رقم 4 - 

9999) طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6141

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
اتخاذ   تم   2997 ماي   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  بومدين  بوفاة  اإلعالم  تم 
الورثة  بالءسم  تسجيل   - بنيعدري 
الحصص الذي كا  يملك في الشركة 
بن  الزهراء  فاطهة  السييداة  هوم 
لطراش وصابرية و صورايا بنيعدري 
السيد   - محمد  السيدسيدي   -
السيد  و  غوتي  السيد  نصرالدين- 

موحي الدين بن يعدري 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تصديق اهابة الصص من السييداة 
بن لطراش وصابرية  فاطهة الزهراء 
السيدسيدي   - بنيعدري  صورايا  و 
السيد  نصرالدين-  السيد   - محمد 
غوتي بن يعدري لفاءدة السيد موحي 
تصديق الخروج   - الدين بن يعدري 
من الشركة السييداة فاطهة الزهراء 
صورايا  و  وصابرية  لطراش  بن 
 - محمد  دسيدي  ال�سي   - بنيعدري 
بن  السيد غوتي  السيد نصرالدين- 
الدين  موحي  السيد  تبيي    - يعدري 

بنيعدري مسييرا الوحيد
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقار االجماعي الى 124 شارع 
 4 رقم  ععدهللا  بن  محمد  سيدي 

بطنجة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
16 من  تبديل الفصول4 - 7 - ع1 و 

النظام االءسل�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251259.
496I

مكتب الرياني للمحاسعة

 STE TAMPERE PROMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسعة
شارع محمد داود رقم9ع2 تطوا  ، 

949ع)، تطوا  املغرب
 STE TAMPERE PROMO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو انطيرنادو زنقة عع طريق 

الركايع الطابق األول طنجة - 9999) 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع12452

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMPERE PROMO SARL AU
 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
طريق  عع  زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 9999) 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : أوخيار  محمد  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوخيار  محمد  السيد 
تطوا .   12 رقم  الشبرة  علي  شارع 

999ع) تطوا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أوخيار  محمد  السيد 
تطوا .   12 رقم  الشبرة  علي  شارع 

999ع) تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1417.
497I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 PHARMACIE AL HADIKA
FES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

 PHARMACIE AL HADIKA FES
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
-Q4 وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة
55 ,الطابق السفلي.تجزئة الحديقة 
طريق مكنا9/فا9 - 9999ع فا9 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
4(555

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2922 يناير   28 في  املؤرخ 
 PHARMACIE « تسمية الشركة من
إلى   »AL HADIKA FES SARL AU
 SOCIETE PHARMACIE EL  »»

. »KHAWARIZMI » SARL AU
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 12).
498I

ANEXIS CONSEIL

CONSEIL SOLUTIONS-
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبري بوجمبة الطابق 
االول الشقة 6 الدار العيضاء، 
Casablanca ،29119 املغرب

CONSEIL SOLUTIONS-
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 12 ابو 
بكر الوهراني طابق 4 - 29199 الدار 

العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
6967)ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2921 شتنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مباد الشمخي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   499
499 حصة لفائدة السيد )ة) لطيفة 

الشمخي بتاريخ )2 شتنبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 92 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم 25968.
49(I

sofoget

GRILL VAP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
GRILL VAP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
زنقة أميرة عائشة رقم 6 - 14999 

القنيطرة املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)515ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2922 يناير   28 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الشاطر سبيد كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 98 فبراير 

2922 تحت رقم 29ع9).
419I

FIDUNEWS SARL A.U

BIANCHINI DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

BIANCHINI DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني رقم 2) الطابق ) - 
29999 الدار العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ع55عع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 دجنبر 2921 تقرر 

حل شركة ذات مسؤولية محدودة 
 BIANCHINI ذات الشريك الوحيد
DESIGN معلغ رأسمالها 19.999 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265 
شارع الزرقطوني رقم 2) الطابق ) - 
29999 الدار العيضاء املغرب نتيجة 

ل : الحل املسعق للشركة.
 265 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الزرقطوني رقم 2) الطابق ) - 

29999 الدار العيضاء املغرب . 

و عي :
و  الحب�سي  تورية  السيد)ة) 
 5 ت  ليزارين  تجزئة   21 عنوانه)ا) 
املباريف  ع  إقامة الحسونية   18 ش 
املغرب  العيضاء  الدار  79ع29 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع58ع81.
411I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

MAVISTRO
إعال  متبدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
MAVISTRO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 217 
شارع ابراهيم الروداني اقامة 

الفتح ، الطابق 1 رقم ع - 29999 
الدارالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.487281
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقراالجتماعي للشركة 
ععد  زيد  زنقة   19  : التالي  للبنوا  
 ، أ  بوابة   ، األول  الطابق   ، السالم 

منطقة أ 2، الدارالعيضاء
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  مسيرالشركة  والية  تجديد 
للعطاقة  حامل   ، لحسن  العهجة 
لسنة   LG7491ع رقم  الوطنية 
ع91/292/)2  حتى  أي   ، إضافية 

ً
ضمنا

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تبديل مقتضيات النظام األسا�سي

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املقر االجتماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 1ع7ع81.
412I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

أكازيم بي �سي أنفو ح.ي 
AKAZIM PC INFO H.Y

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب البربي رقم 2 الطابق 
األول تطوا  ، 999ع)، تطوا  

املغرب
 AKAZIM أكازيم بي �سي أنفو ح.ي

PC INFO H.Y شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9ع شارع 
عمر املختار الطابق األول شقة 2 
تطوا  - 999ع) تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع))9ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
أكازيم   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 AKAZIM PC ح.ي  أنفو  �سي  بي 

.INFO H.Y
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اصالح  االلكترونية،  األجهزة  في 
مستلزمات  في  التجارة  و  الحواسب 

املكاتب..
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9ع شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 2 شقة  األول  الطابق  املختار  عمر 

تطوا  - 999ع) تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : اقزيم  الحسي   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد يوسف اقزيم : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اقزيم  الحسي   السيد 
تطوا    22 رقم  املختار  عمر  شارع 

999ع) تطوا  املغرب.
عنوانه)ا)  اقزيم  يوسف  السيد 
تطوا    22 رقم  املختار  عمر  شارع 

999ع) تطوا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اقزيم  الحسي   السيد 
تطوا    22 رقم  املختار  عمر  شارع 

999ع) تطوا  املغرب
عنوانه)ا)  اقزيم  يوسف  السيد 
تطوا    22 رقم  املختار  عمر  شارع 

999ع) تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 615.
Iع41

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

FASAL HOLDING SARL
إعال  متبدد القرارات

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

FASAL HOLDING SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 2 شارع 
ععد هللا الهعطي، إقامة بارادايز 
ب الطابق األول - 9999) طنجة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع1842.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2921 تم اتخاذ  

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  الرغم  على  الشركة  استمرارية 

أ  الوضبية الصافية تقل عن ربع 
رأسمالها

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 

قدره 2.289.999ع درهم، ليرتفع من 

2.489.999ع  إلى  درهم   299.999

اإلسمية  القيمة  رفع  عبر  درهم، 

 16249 إلى  درهم   199 من  لألسهم 

معلغ  دفع  سيتم  أنه  علما  درهم. 

الرفع كامال عند االكتتاب من خالل 

الشركة  ديو   مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقدار واملستحقة، التي تعلغ 

2.289.999ع درهم.

على  ينص  الذي  ع:  رقم  قرار 

الشركة  رأسمال  خفض  مايلي: 

إلى  درهم،  2.489.999ع  من 

امتصاص  عبر  درهم،   19.999.999

من خالل خفض القيمة  الخسائر، 

اإلسمية للسهم من 16.249 درهم إلى 

5999 درهم.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تبديل النظام األسا�سي

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 19.999.999 الشركة  رأسمال  يعلغ 

درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 2999 على  الشركة  رأسمال  يوزع 

 5999 الحصة  قيمة  تعلغ  حصة، 

درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1445.

414I

FOUZMEDIA

KENI BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KENI BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع2 زنقة 
أنوال عمارة فلوري 11 مكتب 4 
ميموزا - 14999 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع6419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 KENI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. BUILDING
اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
زنقة  ع2   : عنوا  املقر االجتماعي 
 4 مكتب   11 فلوري  عمارة  أنوال 

ميموزا - 14999 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جعيلوا  محمد  السيد 

القنيطرة 14999 القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جعيلوا  منير  السيد 

القنيطرة 14999 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ ع9 فبراير 

2922 تحت رقم -.

415I

STE GCC SARL

STE 2-BEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE 2-BEL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 

اكنيو  تنغير - 45899 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1)6ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.2-BEL SARL
غرض الشركة بإيجاز : -1العناء و 

االشغال املختلفة
املكاتب  مستلزمات  -2بيع 

بالتقسيط
املياه  قنوات  صيانة  و  -عبناء 

وقنوات الصرف الصحي..
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اكنيو  تنغير - 45899 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بلخير ياسي  : 2.699 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.
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السيد بلخير سبيد : 2.499 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلخير ياسي  عنوانه)ا) ايت 
تنغير   45899 الخلف اكنيو  تنغير 

املغرب.
عنوانه)ا)  سبيد  بلخير  السيد 
45899 تنغير  تنغورت اكنيو  تنغير 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلخير ياسي  عنوانه)ا) ايت 
تنغير   45899 الخلف اكنيو  تنغير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم 127.
416I

G.C.M Consulting group

شركة جمال و رشيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt ، 92

59ع54، ميدلت املغرب
شركة جمال و رشيد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

عثما  اومو�سى - 59ع54 ميدلت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع98ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

جمال و رشيد.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع نيابة عن الغير.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ميدلت  59ع54   - اومو�سى  عثما  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بجى  جمال  السيد 
59ع54  ميدلت  ايتزر  تمايوست 

ميدلت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بجى  جمال  السيد 
59ع54  ميدلت  ايتزر  تمايوست 

ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

2922 تحت رقم ع4.
417I

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

GUPSAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسعة
9ع1 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

999ع2، بني مالل املغرب
GUPSAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالث رقم 188 شارع الحسن الثاني 

بني مالل - 999ع2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12465

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUPSAT
غرض الشركة بإيجاز : مقالع

أعمال مختلفة
املناجم أو التبدين.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الثالث رقم 188 شارع الحسن الثاني 

بني مالل - 999ع2 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : املصطفى  دامي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دامي املصطفى عنوانه)ا) 
1 رقم  1 تجزئة النصر بلوك  البمرية 

ع 999ع2 بني مالل املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دامي املصطفى عنوانه)ا) 
1 رقم  1 تجزئة النصر بلوك  البمرية 

ع 999ع2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 18 فبراير 

2922 تحت رقم 5)1.
418I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 PHARMACIE AL HADIKA
FES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

 PHARMACIE AL HADIKA FES
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
-Q4 وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة
55 ,الطابق السفلي.تجزئة الحديقة 
طريق مكنا9/فا9 - 9999ع فا9 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(555

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير   28 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السفلي. ,الطابق   Q4-55 »تجزئة 
مكنا9/ طريق  الحديقة  تجزئة 
إلى  املغرب«  فا9  9999ع   - فا9 
»حي جديد بنسودة رقم 419 مكرر - 

9ع99ع فا9 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 12).
41(I

sofoget

JAZAMY MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
JAZAMY MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
666 مغرب عربي بلوك د - 14999 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62527

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جواد سيكوك  )ة)  تفويت السيد 
99ع حصة اجتماعية من أصل 99ع 
اهبي  زايد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 21 يناير 2922.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم ع944).
429I

sofoget

JAZAMY MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
JAZAMY MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
666 مغرب عربي بلوك د - 14999 

القنيطرة املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62527

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   21 املؤرخ في 
نظام  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

عفاف كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم ع944).
421I

sofoget

lux jet aviation
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
lux jet aviation شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرباط 19 
أ شارع تادلة للطيرا  - ----- الرباط 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124251

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تم تبيي   ع1 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

يوسف رشيد كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 122278.

422I

bemultico بيمولتيكو

LUX ARG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

bemultico بيمولتيكو
رقم 196 شقة رقم 91 الزيتو  

املبركة -مكنا9 ، 59969، مكنا9 

مكنا9

LUX ARG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 81 

التضامن 92 مرجا  92 مكنا9 - 

59999 مكنا9 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)586ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2922 يناير   24 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   LUX ARG

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 

 92 التضامن   81 اإلجتماعي  مقرها 

مرجا  92 مكنا9 - 59999 مكنا9 

هدف  تحقيق  لبدم  نتيجة  املغرب 

الشركة والخسائر املتسلسلة.

و عي :

و  الغمري  أحمد  السيد)ة) 

مرجا    92 التضامن   81 عنوانه)ا) 

مكنا9 املغرب   59999 مكنا9   92

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

 81 وفي   2922 يناير   24 بتاريخ 

 - مكنا9   92 مرجا    92 التضامن 

59999 مكنا9 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 59.

Iع42

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

YAZ & CO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

YAZ & CO SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : إقامة 
صوفيا باملوري بلوك F الطابق االول 
رقم 196 شارع ععد الكريم الخطابي 

- 19999 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(9951

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2921 نونبر  9ع  املؤرخ في 

شركة ذات   YAZ & CO SERVICES

رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا   درهم   199.999

باملوري  صوفيا  إقامة  اإلجتماعي 

 196 رقم  االول  الطابق   F بلوك 

شارع ععد الكريم الخطابي - 19999 

الجمع  لقرار  نتيجة  املغرب  مراكش 

البام.

و عي :

تومي  سليم  محمد  السيد)ة) 

عمر  حي  عنوانه)ا)  و  شرقاوي 

 19999 قعيعات   7 رقم  الجديدي 

الرباط املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
إقامة  وفي   2921 نونبر  9ع  بتاريخ 
صوفيا باملوري بلوك F الطابق االول 
رقم 196 شارع ععد الكريم الخطابي 

- 49999 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 46)1.

424I

SAFOMAR DU NORD

H.STAR SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL
 TANGER DRISSIA N°459(
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
H.STAR SPA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املنطر 
الجميل زنقة عثما  بن عفا  رقم 

ع - 9926) طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   95
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. H.STAR SPA
غرض الشركة بإيجاز : الحالقة و 

التجميل و حمام عصري للنساء.
عنوا  املقر االجتماعي : حي املنطر 
الجميل زنقة عثما  بن عفا  رقم ع 

- 9926) طنجة املغرب .
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 199  : هاحر  البفاقي  السيدة 
حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هاحر  البفاقي  السيدة 
بن  عثما   زنقة  الجميل  املنطر  حي 

عفا  رقم ع 9926) طنجة املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هاحر  البفاقي  السيدة 
بن  عثما   زنقة  الجميل  املنطر  حي 

عفا  رقم ع 9926) طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1)2511.
425I

SAVOIR EXPERT

SKOUMDAZ
إعال  متبدد القرارات
SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
SKOUMDAZ »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: مركز 
سكورة مداز بوملا  - 259عع بوملا  

املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2957

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 1999 إجمالي  بتحويل  اإلذ   مايلي: 
زهور  أقعوب  للسيدة  مملوك  سهم 
لصالح السيد لحعيب محمد صاحب 
مواليد  من   CIN N ° C167677
واملقيم  سكورة  في  ع6)91/91/1 
من   ، بوملا   مداز  سكورة  مركز  في 

الجنسية املغربية
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حامل  محمد  لحعيب  السيد  تبيي  

مواليد  من   CIN N ° C167677

مقيم   ، سكورة  في  ع6)91/91/1 

مغربي   ، بوملا   مداز  سكورة  بمركز 

للشركة  الوحيد  املدير  الجنسية. 

لفترة غير محدودة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

 1999 إجمالي  بتحويل  اإلذ   مايلي: 

زهور  أقعوب  للسيدة  مملوك  سهم 

لصالح السيد لحعيب محمد صاحب 

مواليد  من   CIN N ° C167677

واملقيم  سكورة  في  ع6)91/91/1 

من   ، بوملا   مداز  سكورة  مركز  في 

الجنسية املغربية

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

حامل  محمد  لحعيب  السيد  تبيي  

مواليد  من   CIN N ° C167677

مقيم   ، سكورة  في  ع6)91/91/1 

مغربي   ، بوملا   مداز  سكورة  بمركز 

للشركة  الوحيد  املدير  الجنسية. 

لفترة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتاريخ  بعوملا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 14/2922.

426I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

VEC BUILDING THREE SARL
إعال  متبدد القرارات

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

 VEC BUILDING THREE SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 2 شارع 

ععد هللا الهعطي، إقامة بارادايز 

ب الطابق األول - 9999) طنجة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2759(

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2921 تم اتخاذ  

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  الرغم  على  الشركة  استمرارية 

أ  الوضبية الصافية تقل عن ربع 

رأسمالها

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 

ليرتفع من  درهم،  86.589ع.8  قدره 

 8.486.589 إلى  درهم   199.999

اإلسمية  القيمة  رفع  عبر  درهم، 

لألسهم من 199 درهم إلى 8.486,58 

معلغ  دفع  سيتم  أنه  علما  درهم. 

الرفع كامال عند االكتتاب من خالل 

الشركة  ديو   مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقدار واملستحقة، التي تعلغ 

86.589ع.8 درهم.

على  ينص  الذي  ع:  رقم  قرار 

من  الشركة  رأسمال  خفض  مايلي: 

 5.999.999 إلى  درهم،   8.486.589

من  عبر امتصاص الخسائر،  درهم، 

خالل خفض القيمة اإلسمية للسهم 

من 8.486,58 درهم إلى 5999 درهم.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تبديل النظام األسا�سي

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 5.999.999 الشركة  رأسمال  يعلغ 

درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 1999 على  الشركة  رأسمال  يوزع 

 5999 الحصة  قيمة  تعلغ  حصة، 

درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1446.

427I

global audit partners

SMA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
SMA GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 
العيضاء ، ع1 شارع أحمد امليجاتي 
، عمارة األلب الطابق 1 شقة 8 
مباريف - 79ع29 الدار العيظاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
617عع5  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SMA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GROUP
الدراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

واملشورة والوساطة والتدريب..
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع أحمد امليجاتي  ع1   ، العيضاء 
 8 شقة   1 الطابق  األلب  عمارة   ،
العيظاء  الدار  79ع29   - مباريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الدري�سي  جوتي  طهيري  السيد 
حسن عمر : 199 حصة بقيمة 199 

درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الدري�سي  جوتي  طهيري  السيد 
الدار العيضاء  حسن عمر عنوانه)ا) 
الطابق  الكعير  عرسة  تجزءة  ع4   ،
الدار  79ع29  مباريف   ( شقة  ع 

العيظاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدري�سي  جوتي  طهيري  السيد 
الدار العيضاء  حسن عمر عنوانه)ا) 
الطابق  الكعير  عرسة  تجزءة  ع4   ،
الدار  79ع29  مباريف   ( شقة  ع 

العيظاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 886ع81.
428I

AFTISSE CONSEIL

C. ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
C. ACADEMY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
االبطال رقم 4 اكدال - 19999 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1589(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 C.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACADEMY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات
التسويق و االشهار.

15 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 19999  - اكدال   4 رقم  االبطال 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيدة شيريشافا ايرينا 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شيريشافا ايرينا عنوانه)ا) 
حي الرياض االندلس ) قرطعة ع شقة 

16 19999 الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شيريشافا ايرينا عنوانه)ا) 
حي الرياض االندلس ) قرطعة ع شقة 

16 19999 الرباط املغرب
السيدة محمدي زاهرة عنوانه)ا) 
 45999 58 حي املقاومة بلوك د رقم 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم -.

42(I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

HOLDING FARIS
إعال  متبدد القرارات

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

HOLDING FARIS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 2 شارع 
ععد هللا الهعطي، إقامة بارادايز 

ب رقم )ع املكتب رقم 1 - 9999) 
طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع1956.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2921 تم اتخاذ  

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  الرغم  على  الشركة  استمرارية 
أ  الوضبية الصافية تقل عن ربع 

رأسمالها
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
ليرتفع من  درهم،  866.499.ع  قدره 
 5.866.499 إلى  درهم   2.999.999
اإلسمية  القيمة  رفع  عبر  درهم، 
2ع,ع)2  إلى  درهم   199 لألسهم من 
معلغ  دفع  سيتم  أنه  علما  درهم. 
الرفع كامال عند االكتتاب من خالل 
الشركة  ديو   مع  مقاصة  إجراء 
املحددة املقدار واملستحقة، التي تعلغ 

866.499.ع درهم.
على  ينص  الذي  ع:  رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  خفض  مايلي: 
إلى  درهم،  من5.866.499 
امتصاص  عبر  درهم،  999.999.ع 
من خالل خفض القيمة  الخسائر، 
اإلسمية للسهم من 2ع,ع)2 درهم إلى 

159 درهم.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تبديل النظام األسا�سي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
999.999.ع  الشركة  رأسمال  يعلغ 

درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 29.999 يوزع رأسمال الشركة على 
حصة، تعلغ قيمة الحصة 159 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1447.
9Iع4

الركيبي

STE NOUVEAU CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

الركيبي
كلميم ، 81999، كلميم املغرب

STE NOUVEAU CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

املساوي شارع ع9 مار9 حي 
امحيريش - 81999 كلميم املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

741ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   24 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

حيدارا اشرف كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2922 تحت رقم 2922/)6.
1Iع4

MISSANASTASIA BEAUTY

ميساناستازيا بيوتي
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطعيبيو )
عقد تسيير حر ألصل تجاري

ميساناستازيا بيوتي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة)  أعطى   2922 فبراير   91
للعطاقة  )ة)  الحامل  أزهر  توفيق 
املسجل   BJ18717ع رقم  الوطنية 
بالسجل التجاري 442758 باملحكمة 
التجارية بالدار العيضاء حق التسيير 
ب  الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
 2 عمارة   21 جه رقم   2 عي  الحياة 
الدار   27182  - بوسكورة   11 رقم   5
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بيك  وفاء  املغرب للسيد)ة)  العيضاء 
رقم  الوطنية  للعطاقة  )ة)  الحامل 
سنة تبتدئ من   8 ملدة   BH225681
91 فبراير 2922 و تنتهي في 91 فبراير 
 5.999 شهري  معلغ  مقابل  9ع29 

درهم.
2Iع4

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE EL IDRISSI IKHWANE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE EL IDRISSI IKHWANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : قصر تاغا 

بني محمد سجلماسة الريصاني - 
52999 الراشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19867
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير  1ع  املؤرخ في 
 STE EL IDRISSI IKHWANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
بني  تاغا  قصر  اإلجتماعي  مقرها 
محمد سجلماسة الريصاني - 52999 

الراشيدية املغرب نتيجة الالزمة.
و عي :

و  االدري�سي  علي  السيد)ة) 
 52999 الراشيدية  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 1ع يناير 2922 وفي قصر تاغا 
 - الريصاني  سجلماسة  محمد  بني 

52999 الراشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 192.
Iعع4

sofoget

ETENERGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ETENERGY SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

46 تجزئة بلوك   الحوزية - 14999 

القنيطرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

5ع471.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2922 يناير  1ع  في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«199.999 درهم« أي من »199.999 

عن  درهم«   299.999« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم ع948).

4Iع4

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 ste LAASSIFRA TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°4(

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 ste LAASSIFRA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : قصر 

كعا الخنك لراشيدية - 52999 

الراشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1247(
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير   2( املؤرخ في 
 ste LAASSIFRA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
الخنك  كعا  قصر  اإلجتماعي  مقرها 
الراشيدية   52999  - لراشيدية 

املغرب نتيجة الالزمة.
و عي :

و  خافو  بن  محمد  السيد)ة) 
 52999 الراشيدية  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
قصر  وفي   2922 يناير   2( بتاريخ 
 52999  - لراشيدية  الخنك  كعا 

الراشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم ع19.
5Iع4

sofoget

ETENERGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ETENERGY SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

46 تجزئة بلوك   الحوزية - 14999 
القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ع471.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2922 فبراير   91 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) عصام الطر�سي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.999
فبراير   91 بتاريخ  الطر�سي  حسن 

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 91 فبراير 

2922 تحت رقم ع948).
6Iع4

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TANAMINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE TANAMINE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : قصر 

اغوديم امالكو كلميمة الراشيدية - 
52999 الراشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12967
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير   2( املؤرخ في 
شركة   STE TANAMINE SARL
معلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
اغوديم  قصر  اإلجتماعي  مقرها 
 52999  - امالكو كلميمة الراشيدية 

الراشيدية املغرب نتيجة الالزمة.
و عي :

السيد)ة) لحو بن خافو و عنوانه)ا) 
الراشيدية 52999 الراشيدية املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
قصر  وفي   2922 يناير   2( بتاريخ 
 - اغوديم امالكو كلميمة الراشيدية 

52999 الراشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 194.
7Iع4
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SKAL CONSEIL SERVICE SARL

الفادين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 19ع
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
الفادين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1ع شارع 
احمد شر�سي رقم 5 - ع2995 الدار 

العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(1(95

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2912 دجنبر  ع1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
علي الصدراتي  )ة)  تفويت السيد 
 199 حصة اجتماعية من أصل   59
الشركة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
دجنبر  ع1  بتاريخ  انفست  استتمار 

.2912
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل ع291 تحت رقم 99521567.

8Iع4

BELGAZI ALI

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE EMSALLAH

22
إعال  متبدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي ععد هللا رقم عع 
- طعق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

9999)، طنجة املغرب
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EMSALLAH 22 »شركة التضامن«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 124 شارع 
سيدي محمد بن ععدهللا رقم 4 

اقامت السبادة زنقة احفير 9999) 
طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6141

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
منالشركة  الشركة  الشكل  تحويل 
املسؤولية  ذات  الشركة  الى  مدنية 

املحدودة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي:  تتم تبيي  السيد موحي الدين 
ميغاشو  ناجية  السيدة  و  بنيعدري 

مسييرا  ملدة غير محدود 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تبديل الفصول - ع1 و 16 من النظام 

االءسل�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251251.
I)ع4

BELGAZI ALI

SOCIETE CIVILE FIPO
إعال  متبدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي ععد هللا رقم عع 
- طعق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

9999)، طنجة املغرب
SOCIETE CIVILE FIPO »شركة 

التضامن«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 124 شارع 

سيدي محمد بن ععدهللا رقم 4 - 
9999) طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.277
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
اتخاذ   تم   2997 ماي   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  بومدين  بوفاة  اإلعالم  تم 
الورثة  بالءسم  تسجيل   - بنيعدري 
الحصص الذي كا  يملك في الشركة 
بن  الزهراء  فاطهة  السييداة  هوم 

لطراش وصابرية و صورايا بنيعدري 
السيد   - محمد  السيدسيدي   -
السيد  و  غوتي  السيد  نصرالدين- 

موحي الدين بن يعدري
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تصديق اهابة الصص من السييداة 
بن لطراش وصابرية  فاطهة الزهراء 
السيدسيدي   - بنيعدري  صورايا  و 
السيد  نصرالدين-  السيد   - محمد 
غوتي بن يعدري لفاءدة السيد موحي 
تصديق الخروج   - الدين بن يعدري 
من الشركة السييداة فاطهة الزهراء 
صورايا  و  وصابرية  لطراش  بن 
 - محمد  دسيدي  ال�سي   - بنيعدري 
بن  السيد غوتي  السيد نصرالدين- 
الدين  موحي  السيد  تبيي    - يعدري 

بنيعدري مسييرا الوحيد
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقار االجماعي الى 124 شارع 
 4 رقم  ععدهللا  بن  محمد  سيدي 

بطنجة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
16 من  -4 7 - ع1 و  تبديل الفصول 

النظام االءسل�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251252.

449I

BELGAZI ALI

SOCIETE CIVILE FIPO

إعال  متبدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي ععد هللا رقم عع 
- طعق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

9999)، طنجة املغرب
SOCIETE CIVILE FIPO »شركة 

التضامن«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 124 شارع 

سيدي محمد بن ععدهللا رقم 4 - 
9999) طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.277

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
منالشركة  الشركة  الشكل  تحويل 
املسؤولية  ذات  الشركة  الى  مدنية 

املحدودة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تتم تبيي  السيد موحي الدين 
ميغاشو  ناجية  السيدة  و  بنيعدري 

مسييرا  ملدة غير محدود
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تبديل الفصول - ع1 و 16 من النظام 

االءسل�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع25125.
441I

FOUZMEDIA

LAWRENCE TRANS
إعال  متبدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LAWRENCE TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: )5 شارع 

موالي ععدالبزيز إقامة موالي 
ععدالبزيز الرقم 4 - - القنيطرة 

املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
5ع5ع6.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   19 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
166 حصة اجتماعية  تفويت  مايلي: 
فلبوص  محمد  السيد  طرف  من 
وتفويت  لفائدة السيد مبتز بلكليل، 
حصة من طرف السيد طارق   167

فلبوص لفائدة السيد مبتز بلكليل
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تبيي  السيد طارق فلبوص والسيد 

مبتز بلكليل مسيرا  للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
166 حصة اجتماعية  تفويت  مايلي: 
فلبوص  محمد  السيد  طرف  من 
وتفويت  لفائدة السيد مبتز بلكليل، 
حصة من طرف السيد طارق   167

فلبوص لفائدة السيد مبتز بلكليل
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تبيي  السيد طارق فلبوص والسيد 

مبتز بلكليل مسيرا  للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 15 فبراير 

2922 تحت رقم 9496).
442I

PILOTE BUSINESS

INTO-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
INTO-TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 تجزئة 
األبطال الشقة 1 شارع طارق ابن 
زياد تمارة - 12999 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5525ع1
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 98 
فبراير 2922 تم إعداد القانو  
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
INTO- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAV
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العناء والتطوير

اعمال الصرف الصحى وامداد   -
مياه الشرب والشعكات املختلفة

والتجديد  التخطيط  أعمال   -
والبزل املائي

ومبدات  العضائع  وشراء  بيع   -
العناء

- املشاركة املعاشرة أو غير املعاشرة 
األعمال  أو  البمليات  جميع  في 
التجارية أو الشركات التي قد تكو  
باألنشطة  خاص  بشكل  مرتعطة 

املحددة.
عنوا  املقر االجتماعي : 77 تجزئة 
ابن  طارق  شارع   1 الشقة  األبطال 

زياد تمارة - 12999 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
4عع   : السيد ععد البالي ببدوش 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد رضوا  هعيرا : ععع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد امعارك املقدم : ععع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ببدوش  البالي  ععد  السيد 
 97 رقم  املنارة  تجزئة  عنوانه)ا) 

12999 تمارة املغرب.
السيد رضوا  هعيرا عنوانه)ا) حي 
9ع  الهدى شارع مقداد لحريزي رقم 

ق ج 29999 الدار العيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  املقدم  امعارك  السيد 
حي املنزه رقم 699 العحراوي 15499 

تيفلت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ببدوش  البالي  ععد  السيد 
 97 رقم  املنارة  تجزئة  عنوانه)ا) 

12999 تمارة املغرب
السيد رضوا  هعيرا عنوانه)ا) حي 
9ع  الهدى شارع مقداد لحريزي رقم 

ق ج 29999 الدار العيضاء املغرب
عنوانه)ا)  املقدم  امعارك  السيد 
حي املنزه رقم 699 العحراوي 15499 

تيفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 7511.

Iع44

PILOTE BUSINESS

BOU.BRA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
BOU.BRA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 تجزئة 
األبطال الشقة 1 شارع طارق ابن 

زياد - 12999 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

عع55ع1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
BOU.  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BRA TRANS
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

متنوعة أو إنشائية.
- مقاول نقل بضائع محلي ودولي ؛

- نقل العضائع لحساب الغير.
ملحترفي  واآلالت  املبدات  تأجير   -
والسلطات  البامة  واألشغال  العناء 

املحلية والصناعة.
واألشياء  املواد  جميع  استيراد   -
بأغراض  املتبلقة  واملواد  واملنتجات 

الشركة.
باالستيراد  يقوم  الذي  التاجر   -

والتصدير..
عنوا  املقر االجتماعي : 77 تجزئة 
ابن  طارق  شارع   1 الشقة  األبطال 

زياد - 12999 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 599  : الشفعي  بوشتى  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : املزوري  إبراهيم  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشتى الشفعي عنوانه)ا) 
لحسن  ايت  اوشبو  علي  ايت  دوار 
الحاجب   51999 لقصير  اويوسف 

املغرب.
السيد إبراهيم املزوري عنوانه)ا) 
تجزئة ميرادور رقم ع7 9999) طنجة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشتى الشفعي عنوانه)ا) 
لحسن  ايت  اوشبو  علي  ايت  دوار 
الحاجب   51999 لقصير  اويوسف 

املغرب
السيد إبراهيم املزوري عنوانه)ا) 
تجزئة ميرادور رقم ع7 9999) طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 7517.

444I

STE GCC SARL

 STE MS SUDEST PRINT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE MS SUDEST PRINT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

اشمارين تنغير - 45899 تنغير املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع66ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MS SUDEST PRINT SARL
غرض الشركة بإيجاز : -1مطعبة
-2 بيع مبدات املكاتب بالقسيط.

-عمفاوض.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تنغير   45899  - تنغير  اشمارين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
599 حصة   : السيد موستر سبد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
599 حصة   : السيد دومير محمد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موستر سبد عنوانه)ا) حي 
اشمارين تنغير 45899 تنغير املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  دومير  السيد 
مراكش   249 رقم   9  1 املسيرة 

49999 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موستر سبد عنوانه)ا) حي 

اشمارين تنغير 45899 تنغير املغرب
عنوانه)ا)  محمد  دومير  السيد 
مراكش   249 رقم   9  1 املسيرة 

49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم ع11.

445I

STE TRAFISCO

 GLOBAL INVEST
MAZAGAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع ععدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة ع27 ، 24999، الجديدة 
املغرب

 GLOBAL INVEST MAZAGAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 

رياض 62 زاوية لال ياقوت و مصطفى 
املباني رقم )6 الطابق التاني 

الدارالعيضاء - 29999 الدار اليضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
411عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL INVEST MAZAGAN
االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رياض 62 زاوية لال ياقوت و مصطفى 
التاني  الطابق   6( رقم  املباني 
الدار اليضاء   29999  - الدارالعيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز مرفوق : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرفوق  عزيز  السيد 
 24999 تجزئة جوهرة الجديدة   61

الجديدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مرفوق  عزيز  السيد 
 24999 تجزئة جوهرة الجديدة   61

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 515ع81.

446I

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

AZUR FOOD ازير فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

املحمدية لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاومة رقم 1 حي الوحدة 
الطابق 2 مكتب رقم ع ، 28899، 

املحمدية املغرب
ازير فود AZUR FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الياسمي  رقم 274 - 28899 

املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18241

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2921 دجنبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.999.999»
«1.999.999 درهم« إلى »2.999.999 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

دجنبر 2921 تحت رقم 2762.

447I

FDBM Consulting

باصيفيك مينيرال موروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
باصيفيك مينيرال موروكو شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
غينيا عمارة العوعامي الطابق 

األول الشقة رقم 2 ميدلت 59ع54 
ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
985ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

باصيفيك مينيرال موروكو.
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتجارة املباد  .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
غينيا عمارة العوعامي الطابق األول 
الشقة رقم 2 ميدلت 59ع54 ميدلت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد نيالي كومار بابار 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد نيالي كومار بابار عنوانه)ا) 
دانفا  كلو  اقامة  شالة  باب  زنقة   6
الدار  راسي   12ع  شقة   1 طابق 
العيضاء  الدار   29299 العيضاء 

املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نيالي كومار بابار عنوانه)ا) 
دانفا  كلو  اقامة  شالة  باب  زنقة   6
الدار  راسي   12ع  شقة   1 طابق 
العيضاء  الدار   29299 العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

2922 تحت رقم 44.

448I

FDBM Consulting

اودا سوليسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
اودا سوليسيو  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
غينيا عمارة العوعامي الطابق 

األول الشقة رقم 2 ميدلت 59ع54 
معدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
987ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اودا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سوليسيو  .
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو العناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
غينيا عمارة العوعامي الطابق األول 
الشقة رقم 2 ميدلت 59ع54 معدلت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فؤاد اوبدة : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اوبدة  فؤاد  السيد 
تجزئة  االدري�سي  الشريف  شارع   16

الرياض 1 59ع54 ميدلت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اوبدة  فؤاد  السيد 
تجزئة  االدري�سي  الشريف  شارع   16

الرياض 1 59ع54 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

2922 تحت رقم 45.
44(I

FDBM Consulting

غاما كوربوراسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
غاما كوربوراسيو  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
غينيا عمارة العوعامي الطابق 

األول الشقة رقم 2 ميدلت 59ع54 
ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)98ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

غاما   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كوربوراسيو  .

إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

األشغال  وكذلك  املباد   وتجارة 

املختلفة .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
غينيا عمارة العوعامي الطابق األول 

الشقة رقم 2 ميدلت 59ع54 ميدلت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

اسعاعي  يوسف  موالي  السيد 

درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اسعاعي  يوسف  موالي  السيد 

والغابات  املياه  شارع   25 عنوانه)ا) 

59ع54 ميدلت املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اسعاعي  يوسف  موالي  السيد 

والغابات  املياه  شارع   25 عنوانه)ا) 

59ع54 ميدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

2922 تحت رقم 48.

459I

SOCIETE VIVA AIT MAR

SOCIETE VIVA AIT MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE VIVA AIT MAR

 RESIDENCE KONKOUR II 18ع

 BOULEVARD DE BOURGOGNE

 ، 20053، CASABLANCA

MAROC

SOCIETE VIVA AIT MAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8ع1 إقامة 

كونكور شارع بوركو  الدارالعيضاء - 

ع2995 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع71)52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE VIVA AIT MAR

غرض الشركة بإيجاز : تاجر أدوية 

- مفاوضات تجارية - استيراد وتصدير 

متنوعة  أعمال   - املنتجات.  جميع 

أعمال   - وإنشاءات  بناء  أعمال   -

تحضيرية وترميمية للمعاني واملنشآت 

- أعمال هندسة مدنية.

عنوا  املقر االجتماعي : 8ع1 إقامة 

كونكور شارع بوركو  الدارالعيضاء - 

ع2995 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 199  : حسني   سبيد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  حسني   سبيد  السيد 
78 زنقة أبوالوقت ط 2 ش ع بوركو  

ع2995 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حسني   سبيد  السيد 
78 زنقة أبوالوقت ط 2 ش ع بوركو  

ع2995 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 885)89.
451I

TARRAS IMAD

STE BARI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE BARI TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تباونية 
واد الدهب بني كلة - 16299 وزا  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(9(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BARI TRAV
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة
العضائع لحساب  نقل  في  مقاول 

الغير.

تباونية   : املقر االجتماعي  عنوا  
وزا    16299  - واد الدهب بني كلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : التعاري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف التعاري عنوانه)ا) 
حي البدير تجزئة النهضة 1 رقم 25ع 

16299 وزا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف التعاري عنوانه)ا) 
حي البدير تجزئة النهضة 1 رقم 25ع 

16299 وزا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بوزا   االبتدائية 

2922 تحت رقم )46ع.

452I

BHA CONSULTING

INNOVACO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،9 ، .

INNOVACO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 67 
دوار املزوضية جماعة املزوضية - 
41999 شيشاوة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INNOVACO
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الورق  أو  الخشب  من  الهدايا  علب 
أشغال   - تجارة   - استيراد وتصدير   -

العناء.
 67 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
 - املزوضية  جماعة  املزوضية  دوار 

41999 شيشاوة اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الغزالي  عثما   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الغزالي  عثما   السيد 
املزوضية  جماعة  الكدية  دوار 

41999 شيشاوة اململكة املغربية.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الغزالي  عثما   السيد 
املزوضية  جماعة  الكدية  دوار 

41999 شيشاوة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 8/2922ع.
Iع45

FORSA LKHIR W RBA7

FORSA LKHIR W RBA7
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORSA LKHIR W RBA7
46 شارع الزرقطوني،الطابق 5، 

شقة 17 ، 29259، الدار العيضاء 
املغرب

FORSA LKHIR W RBA7 شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني،الطابق 5، شقة 17 - 

29259 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52(711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 FORSA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LKHIR W RBA7
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  بالجملة  البريدية  العطاقات 
التقسيط )في الواقع و عبر االنترنيت).
46 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 -  17 شقة   ،5 الزرقطوني،الطابق 

29259 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 199  : ر�سى  محمد  اماد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اماد محمد ر�سى عنوانه)ا) 
منطقة  للنواصر،  القطب الحضري 
الدار   27999  557 رقم  الفيالت، 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اماد محمد ر�سى عنوانه)ا) 
منطقة  للنواصر،  القطب الحضري 
الدار   27999  557 رقم  الفيالت، 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار العيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
454I
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ف ر لالستشارة

BARRAQ VICTORIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ف ر لالستشارة
الدار العيضاء زاوية شارع 2 مار9 و 
القد9 اقامة املجد عمارة J رقم 8 
عي  الشق ، 29469، الدار العيضاء 

املغرب
BARRAQ VICTORIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 152 

رقم 2 حي موالي ععد هللا شارع 
القد9 عي  الشق الدارالعيضاء 

29479 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15ع2ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BARRAQ VICTORIA
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
152 رقم 2 حي موالي ععد هللا شارع 
الدارالعيضاء  الشق  عي   القد9 

29479 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد براق ععد القادر 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد براق ععد القادر عنوانه)ا) 
تجزئة هند شارع 2 مار9 زنقة 2 رقم 
الدارالعيضاء   29479 الشق  عي    1

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد براق ععد القادر عنوانه)ا) 
تجزئة هند شارع 2 مار9 زنقة 2 رقم 
الدارالعيضاء   29479 الشق  عي    1

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع)8126.
455I

MAIROUCHE FISC

SOBERGA GROUPE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد الساد9 اقامة 

سلمى الطابق االول رقم ع9 كلميم ، 
81999، كلميم املغرب

SOBERGA GROUPE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
ع9 زنقة 26 رقم املحل 25 يكلميم - 

81999 كلميم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع6)ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOBERGA GROUPE SARL
امليكانيك   : غرض الشركة بإيجاز 

وبيع اجزاء السيارات.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 25 رقم املحل   26 زنقة  ع9  املسيرة 

يكلميم - 81999 كلميم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 599  : العجرفاوي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد هشام الغول : 599 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العجرفاوي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي املسيرة ع9 زنقة 26 رقم 

املحل 27 81999 كلميم املغرب.
عنوانه)ا)  الغول  هشام  السيد 
الزيتو   حي   79 رقم  الخيمة  تجزئة 

81999 كلميم املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العجرفاوي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي املسيرة ع9 زنقة 26 رقم 

املحل 27 81999 كلميم املغرب
عنوانه)ا)  الغول  هشام  السيد 
الزيتو   حي   79 رقم  الخيمة  تجزئة 

81999 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2922 تحت رقم 79/2922.

456I

مكتب الحسابات ح ل

 STE SOUFIANE LAHRIZI
LILISKANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
29 شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 9ع294، الدار العيضاء 

املغرب
 STE SOUFIANE LAHRIZI

LILISKANE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 محج 
اللة ياقوت الرقم )ع الطابق االول - 

29999 العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
))9عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOUFIANE LAHRIZI LILISKANE

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري واالشغال البامة.

61 محج   : عنوا  املقر االجتماعي 
اللة ياقوت الرقم )ع الطابق االول - 

29999 العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  الغليمي  السيد 

برشيد 26199 برشيد املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الغليمي  السيد 

برشيد 26199 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 1ععع81.

457I

STE CABICO BOUCHAITE

بدر الزمان لالستثمار و التنمية 
العقارية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية
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STE CABICO BOUCHAITE
 46RUE ZERHOUNE

 MERS SULTAN ، 20120،
CASABLANCA MAROC

بدر الزما  لالستثمار و التنمية 
البقارية شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 144 زنقة 
محمد سميحة - 29129 الدار 

العيضاء املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 
ماي   1( بتاريخ   5664 الرسمية عدد 

.2921
بدال من : تبديل اسم الشركة من 
التنمية  و  لالستثمار  الزما   بدر 

البقارية 
 BADREZZAMANE  : يقرأ 

AGRO INDUSTRIES
العاقي بدو  تغيير.

458I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 GLOBAL كلوبال ستون
STONE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

»GLOBAL STONE SARL AU»
كلوبال ستو   ش.م.م 

شركة محدودة املسؤولية رأسمالها 
199.999 درهم

املقر االجتماعي: 1ع1 شارع انفا 
إقامة أزور مكتب 11 ب − الدار 

العيضاء
تأسيس شركة 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2922 18يناير 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات املميزات التالية:
الشريك الوحيد:

 Cyrille فيفر  سيريل  السيد 
 FAIVRE

ستو   كلوبال  التسمية: 
 GLOBAL STONE SARL ش.م.م  

AU

محدودة  شركة  نوعية الشركة:  

املسؤولية ذات شريك الوحيد

املوضوع االجتماعي 

واألشغال  العناء  أعمال  •شركة 

البامة و التطوير البقاري.

•اإلنباش البقاري.

•خلق ، اكتساب ، كراء ، التسيير 

الحر لكل أصل تجاري ، كراء ، تجهيز 
، األصول  و استغالل كل املؤسسات 

 ، الورشات   ، املبامل   ، التجارية 

املتبلقة بإحدى األنشطة املحددة. 

•اكتساب ، استغالل و تفويت كل 

الوسائل و براءات االختراع املتبلقة 

بهده األنشطة.

ابتداء  سنة   (( مدة الشركة : 

من تاريخ تأسيسها

شارع  1ع1  املقر االجتماعي : 

الدار  ـ  ب   11 انفا إقامة أزور مكتب 

العيضاء.

رأسمال الشركة :

الشركة  رأسمال  حدد   : التسيير 

في معلغ 199.999 درهم مقسمة على 

درهم،   199 فئة  من  حصة   1.999

السيد  الوحيد  للشريك  خصصت 

 Cyrille FAIVRE سيريل فيفر

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  عي  

فيفر  سيريل  السيد  محدودة  غير 

 Cyrille FAIVRE

تبتدئ من فاتح  السنة املالية : 

يناير وتنتهي في 1ع ديسمبر لكل سنة. 

األرباح  توزع  األرباح : 

القانوني  االحتياطي  تكوين  ببد 

ويخول العاقي للشركاء حسب ما هو 

مذكور في القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  العيضاء  للدار  التجارية 

812646 بتاريخ 15فبراير 2922

بالسجل  الشركة  تقييد  وتم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 

بتاريخ  2627ع5  تحت رقم  العيضاء 

15فبراير 2922.
بمثابة مقتطف وبيا 

45(I

fidlix sarlau

CENTRE KINE LIXUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidlix sarlau
شارع عمر بن ععد البزيز ابراج دبي 
بلوك E مكتب رقم ع البرائش ، 

2999)، البرائش املغرب
CENTRE KINE LIXUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
املهدي بت تومرت اقامة شرف 

2 شقة رقم 4 - 2999) البرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
666(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE KINE LIXUS
الترويض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شرف  اقامة  تومرت  بت  املهدي 
البرائش   (2999  -  4 رقم  شقة   2

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : واحي  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  واحي  ابتسام  السيدة 
 (2999 291 رقم  التجزىة الخضراء 

البرائش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  واحي  ابتسام  السيدة 
 (2999 291 رقم  التجزىة الخضراء 

البرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبرائش بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 227.
469I

ABOURRAGHOUA SERVICES SARL AU

 ABOURRAGHOUA
SERVICES SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

 ABOURRAGHOUA SERVICES
SARL AU

175 بلوك و الوكالة 91 البيو  ، 
79999، البيو  املغرب

 ABOURRAGHOUA SERVICES
SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي 175 

بلوك و الوكالة 91 البيو  - 79999 
البيو  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع)89ع.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2922 فبراير   19 املؤرخ في 
الطرقي  »النقل  من  الشركة  نشاط 
الوطني  الطرقي  لالشخاص،النقل 
االنشطة  جميع  للعضائع،  الدولي  و 
باللوجستيك،اشغال  املتبلقة 
متبددة و بناء،االستيراد و التصدير، 
وتسيير  تجارة،بناء،استغالل،شراء 
»نقل  إلى  املخاز .«  و  املستودعات 
الغير،نقل  لحساب  املستخدمي  
الغير،النقل  لحساب  العضائع 
الغير،جميع  لحساب  املدر�سي 
باللوجستيك،  املتبلقة  االنشطة 
اشغال متبددة وبناء،االستيراد والت
و  صدير،تجارة،بناء،استغالل،شراء 

تسيير املستودعات و املخاز .«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 475/2922.
461I

مكتب املهدي البلوي - محاسب مبتمد -

 CHEBRITE .شبريط ش.ذ.م.م
SARL

إعال  متبدد القرارات

مكتب املهدي البلوي - محاسب 
مبتمد -

ع1 شارع ولي البهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 5ع ، 999ع)، تطوا  

املغرب
 CHEBRITE SARL .شبريط ش.ذ.م.م

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 
محمد الخامس الحي املدر�سي - - 

تطوا  املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2(85

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   95 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  مسيري  استقالة  قعول 

وتبرئت ذمتهم خالل فترة تسييرهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  اللوه  علي  السيد  تبيي    :
للشركة ملدة ع سنوات وتلتزم الشركة 

بإمضائه
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
الحفيظ خويي  الدكتور ععد  تبيي  
كمدير طبي للشركة واملصادقة على 

عقده الطبي مع الشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  ع1:  رقم  بند 

مايلي: تبيي  مسير الشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: إمضاءات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم )55.
462I

FIDORO MULTI-SERVICES

RACHIDI PESCADOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

RACHIDI PESCADOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

املخيم، الوطية، رقم 4، طنطا . - 

82999 طنطا  املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 258(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2922 يناير   29 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي املخيم، الوطية، رقم 4، طنطا . 

»حي  إلى  املغرب«  طنطا    82999  -
األول،  الطالق  ع49،  رقم  الحسني، 

االخلة, - 999ع7 الداخلة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطا  بتاريخ 22 فبراير 

2922 تحت رقم 45.

Iع46

صحرا دليفري

صحرا دليفري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

صحرا دليفري
)14زنقة موحا و حمو اقامة لؤلؤة 

جاسم الطابق ع الشقة 4 ، 29199، 

الدارالعيضاء املغرب

صحرا دليفري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع واد 

تانسيفت رقم ))4 طابق سفلي 

االلفة - 29292 الدار العيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع5279

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
: صحرا  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

دليفري.
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقابل  للعضائع  البام  البري  النقل 
وتأجيراملركعات  مقابل لصالح الغير، 
اآللية بأي حمولة بسائق ؛ الخدمات 
البري  النقل  ببمليات  املتبلقة 

للعضائع.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
طابق سفلي   4(( واد تانسيفت رقم 
العيضاء  الدار   29292  - االلفة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد ر�سى الورطا�سي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ر�سى الورطا�سي عنوانه)ا) 
طابق   4(( شارع واد تانسيفت رقم 
االلفة 29292 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ر�سى الورطا�سي عنوانه)ا) 
طابق   4(( شارع واد تانسيفت رقم 
االلفة 29292 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم )6)895.

464I

N.FOUAD & ASSOCIES

OM.COM
إعال  متبدد القرارات

N.FOUAD & ASSOCIES

 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

 PALMIERS CASABLANCA RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS

 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc

OM.COM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 156 

، شارع أبو زيد دادو�سي ، مكتب رقم 

ع ، الطابق األول ، املبارف - 29499 

الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1(6681

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 فبراير   97 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على نقل ملكية جميع األسهم 

)أي 10،000 سهم) بي  السيد هشام 

محمد  والسيد  )العائع)  البزوزي 

اوحريش )املفوت إليه).

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد هشام البزوزي من 

منصعه كمدير للشركة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  السيد محمد اوحريش مديًرا 

وحيًدا جديًدا لفترة غير محدودة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

12 من النظام  7 و  6 و  تبديل املواد 

االسا�سي  النظام  وتحديث  االسا�سي 

للشركة.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 ، اوحريش  محمد  السيد  يساهم 

في الشركة بمعلغ   ، املساهم الوحيد 

مليو  )1،000،000.00) درهم.
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بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مليو   بمعلغ  املال  رأ9  تحديد  تم 

)1،000،000.00) درهم ، مقسم إلى 

سهم بقيمة   (10،000( عشرة آالف 

مدفوعة   ، درهم للسهم   (199( مائة 

بالكامل ، ومخصصة بالكامل للسيد 

محمد اوحريش الشريك الوحيد.

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

محمد  السيد  الشركة  يدير  مايلي: 

اوحريش لفترة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 712ع81.

465I

AVIS DE CONSTITUTION

JAD COSMETIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TECO GEST

 IMM 45 GH 7 APPT 07

 OP ERREDDA EL OULFA

CASABLANCA ، 20220، الدار 

العيضاء املغرب

JAD COSMETIQUES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ابن 

الحسي  الوزاني رقم 12 الخيام 1 - 

89659 أكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

عع427.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2922 فبراير   97 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 JAD الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  معلغ   COSMETIQUES

مقرها  وعنوا   درهم   69.999

اإلجتماعي شارع ابن الحسي  الوزاني 
أكادير   89659  -  1 الخيام   12 رقم 

غياب املعيبات في   : املغرب نتيجة ل 

ظل املنافسة الشرسة في القطاع

ببض التأثيرات لجائحة كوفيد)1 
منها ارتفاع اثمنة جل السلع و املواد.

و حدد مقر التصفية ب شارع ابن 
 -  1 الخيام   12 الحسي  الوزاني رقم 

89659 أكادير املغرب. 
و عي :

و  الناضر  السالم  ععد  السيد)ة) 
ايت  القليبة  املسجد  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  ملول  ايت   89999 ملول 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 591.

466I

مكتب الحسابات ح ل

IKHLAS ADAM PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
29 شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 9ع294، الدار العيضاء 

املغرب
IKHLAS ADAM PROMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم )ع الطابق االول - 
29999 العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
191عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IKHLAS ADAM PROMO

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري و االشغال البامة.

61 محج   : عنوا  املقر االجتماعي 
اللة ياقوت الرقم )ع الطابق االول - 

29999 العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  اعفير  السيد 

العيضاء 29649 العيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  خالد  حلمي  السيد 

العيضاء 672)2 العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  اعفير  السيد 

العيضاء 29649 العيضاء املغرب
عنوانه)ا)  خالد  حلمي  السيد 

العيضاء 672)2 العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 2ععع81 .
467I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

CAFE MOZART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شبار 

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

CAFE MOZART »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 86 شارع 
يوسف ابن تاسفي  - 9999) طنجة 

املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شبار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5861
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تقرر   2922 فبراير   92 في  املؤرخ 

إضافة شبار تجاري للشركة وهو:
BLACK TULIP

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع165.

468I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM 

STE ROADLESS
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT N° 1 RDC IMM G58

 RES AL IHSSANE RTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

STE ROADLESS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املحل 

التجاري رقم 29 تجزئة هيلة حي 

اشرفية - 49999 مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19826(

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 فبراير   91 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 STEتغيير اسم الشركة من  - مايلي: 

 STE إلى   ROADLESS SARL AU

JOLIE TOI SARL AU

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

البنوا   إلى  الشركة  مقر  -تحويل 

 1 إقامة أحالم أ مدخل  :رقم)  التالي 

يبقوب املنصور كليز مراكش

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

-تغيير النشاط التجاري للشركة على 

)التخسيس  لياقة  التالي:مركز  النحو 

التغذية والضوء   ، البناية بالوجه   ،

النع�سي / الليزر ... الخ)

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 STE JOLIE TOIتأخذ الشركة اسم-

SARL AU



4347 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

على  للشركة  التجاري  النشاط   -

)التخسيس  لياقة  التالي:مركز  النحو 

التغذية والضوء   ، البناية بالوجه   ،

النع�سي / الليزر ... الخ)

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

البنوا   في  الشركة  مقر  -تبيي  

 1 إقامة أحالم أ مدخل  التالي:رقم) 

يبقوب املنصور كليز مراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم )12عع1.

46(I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VILION فيليون
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساد9 ، 

29199، الدار العيضاء املغرب

فيليو  VILION شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ) شارع 

تيلولس انفا 45 ساحة الرياضة 

مزرعة بريتو  29999 الدارالعيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6489

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2922 فبراير   9( في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   7.999.999»

«1.999.999 درهم« إلى »8.999.999 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 96عع81.

479I

M.A.I GROUPE SERVICE

CAP PICASSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
CAP PICASSO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
سعو مركز االعمال الشوب الطابق 
5 املكتب رقم 2 - 14999 القنيطرة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55147

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 96 أكتوبر 2929 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االعمال  مركز  سعو  شارع   15« من 
 -  2 رقم  املكتب   5 الطابق  الشوب 
»بئر  إلى  املغرب«  القنيطرة   14999
 14999  -  76( الرامي الجنوبية رقم 

القنيطرة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 17 نونبر 

2929 تحت رقم 5)899.
471I

CABINET BAHMAD

REAL LOFT MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

49999، مراكش املغرب
REAL LOFT MARRAKECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
2 على اليمي  شقة رقم 6 زاوية زنقة 
طارق ابن زياد وابن عائشة إقامة 
اكسيل سيور عمارة 18 - 49999 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع5)122

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 REAL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LOFT MARRAKECH

غرض الشركة بإيجاز : كراء غرف 

وفيالت مفروشة.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

6 زاوية  2 على اليمي  شقة رقم  رقم 

عائشة  وابن  زياد  ابن  طارق  زنقة 

 -  18 عمارة  سيور  اكسيل  إقامة 

49999 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 29.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :

 PMD IMMOBILIER الشركة 

ال  دو  زا  كونتلوديت  زنقة  عنوانه)ا) 

جارديت 19ععع لورمونت فرنسا.

منطقة  عنوانه)ا)   S2J الشركة 

الصناعة التقليدية ال جارديت زنقة 

كونتلوديت 19ععع لورمونت فرنسا.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دارمو   فورتي   فيليب  السيد 

موناستير  دو  طريق   5 عنوانه)ا) 

169عع سا  اوبا  دو ميدوك فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 5)9عع1.

472I

IMANE SPA

IMANE SPA SARL
إعال  متبدد القرارات

IMANE SPA

حي الزياتن مجمع املنزه فيال رقم 

94 الطابق الثاني ، 9999)، طنجة 

املغرب

IMANE SPA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

الزياتن مجمع املنزه فيال رقم 94 

الطابق الثاني - - طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع12924.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 يناير   1( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانو   صياغة  إعادة 

للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 599 املومن  ايما   السيدة  تفويت 

 1999 أصل  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد لطفي مروا  

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تم تحويل 

من »شركة ذات املسؤولية املحدودة 

»شركة  إلى  الوحيد«  الشريك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة » 

بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانو   صياغة  إعادة 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع25195.

Iع47
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amina zouheir

شركة ستيل كوف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

شركة ستيل كوف شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
2 رقم 289 تجزئة االزدهار زنقة را9 

املاء عي  الشقف موالي يبقوب 
فا9 - 9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ستيل كوف.
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
موسسة صناعية لصناعة املالبس-

العيع بجميع انواعه.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
289 تجزئة االزدهار زنقة  2 رقم  رقم 
را9 املاء عي  الشقف موالي يبقوب 

فا9 - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الفضيلي  السيد محمد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الفضيلي عنوانه)ا) 
9999ع  بلخياط  حي   4 رقم   ( زنقة 

فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الفصيلي عنوانه)ا) 
9999ع  بلخياط  حي   4 رقم   ( زنقة 

فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا9 بتاريخ 26 يناير 2922 

تحت رقم 2922/)49.

474I

CAB ADVICE

ECHIHEB AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخامس عمارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

16999، سيدي قاسم املغرب
ECHIHEB AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
ععد هللا مو�سى الصفافبة - 14299 

سيدي سليما  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع1عع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECHIHEB AGRI
: - األعمال  غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية. 

- تبليف وتسمي  املوا�سي. 
- نقل السلع. .

عنوا  املقر االجتماعي : دوار اوالد 
 14299  - ععد هللا مو�سى الصفافبة 

سيدي سليما  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الشيهب  سالم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الشيهب  سالم  السيد 
دوار اوالد ععد هللا مو�سى الصفافبة 

14299 سيدي سليما  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الشيهب  سالم  السيد 
دوار اوالد ععد هللا مو�سى الصفافبة 

14299 سيدي سليما  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليما  بتاريخ 16 

فبراير 2922 تحت رقم 28/2922.
475I

COMPTA PLUS

STE ABOU IHSAN IMP-EXP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA PLUS
 BD MOHAMED V 2° ETAGE 1ع(
، 23000، BENI MELLAL MAROC

 STE ABOU IHSAN IMP-EXP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : )1ع 
شارع محمد الخامس بني مالل - 

999ع2 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(795

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2921 نونبر   16 املؤرخ في 
 STE ABOU IHSAN IMP-EXP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  معلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
اإلجتماعي )1ع شارع محمد الخامس 
بني مالل املغرب  999ع2   - بني مالل 

نتيجة لحل الشركة.
و عي :

يوسف طلحة وعنوانه  السيد)ة) 
مالل  بني  اوالد عطو  عياد  اوالد  )ا) 
999ع2 بني مالل املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 16 نونبر 2921 وفي )1ع شارع 
999ع2   - محمد الخامس بني مالل 

بني مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ )9 فبراير 

2922 تحت رقم 141.
476I

OUT OF HOME ADVERTISING

 OUT OF HOME
ADVERTISING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUT OF HOME ADVERTISING
 AVENUE MERS SULTAN ,26

 CASABLANCA ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 OUT OF HOME ADVERTISING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مر9 السلطا  ، الطابق 1 ، إقامة 
الثالثة، الدار العيضاء - 29149 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2145ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 OUT  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. OF HOME ADVERTISING

ـ اللوحات  غرض الشركة بإيجاز : 

اإلشهاريةـ اللوحات اإلشهارية

واللوحات  املساحات  كراء  ـ 

اإلشهارية

ـ جميع أنواع الطعاعة والنشر

ـ التلفزة

ـ اإلذاعة

ـ الصحافة

- اإلنترنت والرقمية

ـ تنسيق جميع األحداث اإلشهارية، 

الفنية والثقافية

ـ التسويق املعاشر

ـ تصميم وإنتاج وتأجير امللصقات 

اإلعالنية

ـ إنتاج اإلعالنات التجارية

ـ توزيع ونشر األفالم

- إنتاج العقع والرسائل الدعائية

موقع  عالمات  وإنشاء  تصميم   -

العناء والحواجز

اللوحات  وإنتاج  تصميم   -

اإلعالنية.

26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

إقامة   ،  1 الطابق   ، مر9 السلطا  

الثالثة، الدار العيضاء - 29149 الدار 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
السالوي  منصف  السيد 

إقامة فضاء سقراط زنقة  عنوانه)ا) 

 19 شقة   5 طابق  د  درج  سقراط 

املباريف الدار العيضاء 29194 الدار 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السالوي  منصف  السيد 
إقامة فضاء سقراط زنقة  عنوانه)ا) 
 19 شقة   5 طابق  د  درج  سقراط 
املباريف الدار العيضاء 29194 الدار 

العيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 19 

فبراير 2922 تحت رقم -.
477I

EXAUDICO

SERAMART KENITRA
إعال  متبدد القرارات

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
SERAMART KENITRA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 

سبيد داودي، عمارة رقم 17, إقامة 
األخوين، رقم 1 - - قنيطرة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52297
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   16 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم القرار األول: الذي ينص 
على مايلي: قرار إعطاء األوراق املالية 
ععد  السيد  الشركاء  يملكها  التي 
السيد حمزة   ، السالم رضا الكوهن 
 ، الكوهن  كنزة  اآلنسة   ، الكوهن 
ولي  )يمثله  الكوهن  السيد ععد هللا 
أمره القانوني السيد محمد الكوهن) 
والسيدة  البربي  سهام  السيدة   ،
شركة  لصالح  الساحل  صفية 

VANGUARD BUSINESS
قرار رقم القرار الثاني : الذي ينص 
على مايلي: تبديل للمادتي  6 و 7 من 

النظام األسا�سي للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
6: الذي ينص على  بند رقم العند 
التالية  باملعالغ  املساهمة  يتم  مايلي: 
املؤهلة واملقيمة على   ، لهذه الشركة 
شركة   • رأ9 هذا النظام األسا�سي: 
 ،  VANGUARD BUSINESS SARL

يمثلها السيد محمد الكوهن 75999 
 25999 السيد محمد خروز   • درهم 
 199999 مجموعه  ما  أي   • درهم 

درهم
7: الذي ينص على  بند رقم العند 
مايلي: يعلغ رأ9 مال األسهم 199999 
سهم بقيمة   1999 درهم مقسم إلى 
199 درهم لكل منها مدفوعة بالكامل 
شاملة   1999 إلى   1 من  ومرقمة 
ومخصصة كمكافأة على املساهمات 
املذكورة في املادة 6 من هذه األنظمة: 
 VANGUARD BUSINESS شركة   •
SARL ، يمثلها السيد محمد الكوهن 
759 سهم • السيد محمد خروز 259 

سهم هذا هو إجمالي 1999 سهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 16 فبراير 

2922 تحت رقم 711.
478I

Dilegis Premium Service

YADIConseil
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
YADIConseil شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 شارع 
أبو بكر العكالني لوسيتانيا شقة 

11 الطابق ع الدار العيضاء 29979 
الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)948ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YADIConseil
املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نظم  وأمن  املخاطر  إدارة  بشأ  

املبلومات
استشارات إدارة نظم املبلومات

التأسيس واملشاركة في رأ9 املال 
جميع  في  أشكالها  بجميع  واإلدارة 
الشركات التي لها عالقة معاشرة أو 

غير معاشرة بهدف الشركة
البمليات  جميع   ، أعم  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
والتي   ، البقارية الوطنية أو الدولية 
قد تكو  مرتعطة بشكل معاشر أو غير 
معاشر بأحد األشياء املذكورة أعاله ، 

أو التي قد تبزز تطوير الشركة..
شارع   2  : عنوا  املقر االجتماعي 
 11 أبو بكر العكالني لوسيتانيا شقة 
الطابق ع الدار العيضاء 29979 الدار 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : غيثة  سالوي  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غيثة  سالوي  السيدة 
 187Rue De Lourmel 75015

باريس فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غيثة  سالوي  السيدة 
 187Rue De Lourmel 75015

باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 
تحت رقم تم في املركز   2922 يناير 

الجهوي لالستثماربالدار العيضاء..

47(I
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Dilegis Premium Service

ARKAD PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
ARKAD PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265, شارع 
الزرقطوني, الطابق), املكتب رقم 
2) - 29259 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9527ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARKAD PLUS
املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إلى  والوصول  لالستثمار  والدعم 

األسواق.
التدريب والتوجيه في استراتيجية 
وتسويق  الدولية  والتجارة  اإلدارة 

املعيبات واالتصال.
دعم في التسويق الرقمي وإنشاء 

املحتوى.
دراسة السوق.

 ,265  : االجتماعي  املقر  عنوا  
املكتب  الطابق),  الزرقطوني,  شارع 
الدارالعيضاء   29259  -  (2 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة صفاء ناصح : 199 حصة 
بقيمة 1.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ناصح  صفاء  السيدة 
 28829  25 إقامة بانوراما فيال رقم 

املحمدية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ناصح  صفاء  السيدة 
 28829  25 إقامة بانوراما فيال رقم 

املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 21 
تحت رقم تم في املركز   2922 يناير 

الجهوي لالستثماربالدار العيضاء..
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Dilegis Premium Service

YOUCHCAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
YOUCHCAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 شارع 

أبو بكر العكالني لوسيتانيا شقة 11 
الطابق ع - 29979 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1)94ع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUCHCAD
غرض الشركة بإيجاز : الدراسات 
البامة والدراسات الفنية واملساعدة 

الفنية والخبرة لحالة األعمال
، الطرق الحضرية  صيانة الطرق 
)أثاث  املبدات   ، الساحات البامة   ،
املعاني   ، إلخ)   ، الالفتات   ، الشوارع 
الهياكل   ، الخضراء  املساحات   ،

الهندسية وأعمال الصرف الصحي.
وكالة اتصاالت وتسويق

بيع مواد العناء
البمليات  جميع   ، أعم  وبشكل 
املتبلقة بشكل معاشر أو غير معاشر 
بهدف الشركة أو التي من املحتمل أ  
تبزز تحقيقها وتطويرها ، وكذلك أي 
مشاركة معاشرة أو غير معاشرة ، بأي 
شكل من األشكال ، في الشركات التي 

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة.
شارع   2  : عنوا  املقر االجتماعي 
 11 أبو بكر العكالني لوسيتانيا شقة 
العيضاء  الدار   29979  - ع  الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
599 حصة   : السيدة جها  هزام 

بقيمة 59.999 درهم للحصة.
599 حصة   : السيدة إيما  هزام 

بقيمة 59.999 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هزام  جها   السيدة 
املدينة   2(7 فيال  تاو   كرين  كازا 
الخضراء بوسكورة النواصر 27182 

الدارالعيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  هزام  إيما   السيدة 
الركراكي  هللا  ععد  بن  محمد  شارع 
 19112 البرفا    19 )ع شقة  عمارة 

الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

البزيز  ععد  هزام  السيدة 
 146 رقم  النور9  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدارالعيضاء  النواصر  داربوعزة 

27182 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 
تحت رقم تم في املركز   2922 يناير 

الجهوي لالستثماربالدار العيضاء..
481I

االستاد محمد لطفي

»ESPRIT CONCEPT«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االستاد محمد لطفي
6ع شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2999 الطابق الرابع فا9 ، 9999ع، 

فا9 املغرب
«ESPRIT CONCEPT« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي فا9 رقم 
6 زنقة ابي شبيب الدكالي مكتب ع - 

9999ع فا9 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
)581ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عادل الغماري  )ة)  تفويت السيد 
699 حصة اجتماعية من أصل 699 
حصة لفائدة السيد )ة) خالد الزعري 

بتاريخ 29 يناير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا9 بتاريخ 28 يناير 2922 

تحت رقم 2922/ع47.
482I

االستاد محمد لطفي

»ESPRIT CONCEPT«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

االستاد محمد لطفي
6ع شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2999 الطابق الرابع فا9 ، 9999ع، 

فا9 املغرب
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«ESPRIT CONCEPT« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فا9 رقم 
6 زنقة ابي شبيب الدكالي مكتب 

رقم ع - 9999ع فا9 املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)581ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   29 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الزعري خالد كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا9 بتاريخ 28 يناير 2922 

تحت رقم 2922/ع47.
Iع48

االستاد محمد لطفي

 AGIR SERVICES PARLER«
 TECHNIQUE PENSER
»MARCHE« »AS-PT-PM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االستاد محمد لطفي
6ع شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2999 الطابق الرابع فا9 ، 9999ع، 

فا9 املغرب
 AGIR SERVICES PARLER»

 TECHNIQUE PENSER
MARCHE« »AS-PT-PM« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
سا  لوي السبادة عمارة فضاء 
السبادة E2 مكتب رقم ) الطابق 

التالث - 9999ع فا9 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
17)9ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عادل الغماري  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.199
5.199 حصة لفائدة السيد )ة) خالد 

الزعري بتاريخ 29 يناير 2922.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا9 بتاريخ 28 يناير 2922 

تحت رقم 472/2922.

484I

MY BUSINESS SPACE

PHARMACIE AL FAKHR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MY BUSINESS SPACE
 N°1 , 1er ETG RUE BAGHDAD

 MOHAMMEDIA ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

PHARMACIE AL FAKHR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )8) 

الشطر 96 مشروع الرياض البمرا  
جماعة سيدي حجاج واد حصار 

اقليم مديونة الدارالعيضاء - 672)2 
الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع286ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE AL FAKHR
غرض الشركة بإيجاز : صيدلة.

 (8(  : االجتماعي  املقر  عنوا  
الشطر 96 مشروع الرياض البمرا  
حصار  واد  حجاج  سيدي  جماعة 
اقليم مديونة الدارالعيضاء - 672)2 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : مسليك  امينة  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امينة مسليك عنوانه)ا) 
 66 رقم   5 مدخل  باء   6 انا�سي 
 29699 العيضاء  البرنو�سي  سيدي 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امينة مسليك عنوانه)ا) 
 66 رقم   5 مدخل  باء   6 انا�سي 
 29699 العيضاء  البرنو�سي  سيدي 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 6254.
485I

NA CONSEIL

LEVEL 369
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
LEVEL 369 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 4 
د.م.م اقامة خالد رقم 19 طابق 
2 طريق تاركة مراكش - 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122(85

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LEVEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

)6ع.
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
طابق   19 د.م.م اقامة خالد رقم   4
 49999  - مراكش  تاركة  طريق   2

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد موالي حفيظ كناني علوي 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
السيدموالي حفيظ كناني علوي : 

1999 بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي حفيظ كناني علوي 
عنوانه)ا) 6 زنقة هنري دونا  شقة 2 
حسا  الرباط 49999 الرباط املغرب 
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي حفيظ كناني علوي 
عنوانه)ا) 6 زنقة هنري دونا  شقة 2 
حسا  الرباط 49999 الرباط املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

22)1 تحت رقم )15عع1.

486I

املغتي سبيدة

ريب اكبمون
إعال  متبدد القرارات

املغتي سبيدة
17 زنقة شنكيط شقة 4 ص.ب 

261 الراشدية ، 52999، الراشدية 
املغرب

ريب اكعمو  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 
النهضة رقم 91 ارفود - 52299 

ارفود املغرب.
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»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(171
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   ع2 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اجتماعية  حصة  تفويت259  مايلي: 
افقير  الجعار  ععد  للسيد  اململوكة 

لفائدة :السيد ادريس افقير
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
:«األشغال  التالية  األنشطة  إضافة 
الطاقة  و  املاء  املختلفة«.تجهيزات 

الشمسية.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
حذف النشاط التالي:التجارة في املواد 

الكيميائية
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
و  »األشغال املختلفة«.تجهيزات املاء 

الطاقة الشمسية
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد ادريس افقير 1999 حصة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 199.999,99 افقير  ادريس  السيد 

درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 92 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 72/2922.
487I

BELCOMPTA

point permis sarl a,u
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA

رقم 4 بلوك ب شارع النور زواغة 

البليا ، 9999ع، فا9 املغرب

point permis sarl a,u شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 شارع 

خالد بن الوليد رقم 19 الطابق 1 - 

9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ع794

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر  ع9 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 point  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.permis sarl a,u

التربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

على السالمة الطرقية.

19 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 -  1 الطابق   19 خالد بن الوليد رقم 

9999ع فا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد البعودي الحسن 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البعودي الحسن عنوانه)ا) 
5 فا9  1 شارع لال اسماء شقة  رقم 

9999ع فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البعودي الحسن عنوانه)ا) 
5 فا9  1 شارع لال اسماء شقة  رقم 

9999ع فا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا9 بتاريخ )2 نونبر 2921 

تحت رقم 82/2921ع5.
488I

CERTIFIED EXPERTS CONSULTANTS

 CERTIFIED EXPERTS
CONSULTANTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CERTIFIED EXPERTS
CONSULTANTS

16زنقة شامعينيي الدار العيضاء ، 
19ع29، الدار العيضاء املغرب

 CERTIFIED EXPERTS
CONSULTANTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
شامعينيي رقم 4, بلفدير - 19ع29 

الدار العيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52(72(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CERTIFIED EXPERTS  :

. CONSULTANTS
الخبرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تدقيق  االستشارة،  املحاسبية، 

الحسابات .
زنقة   16  : عنوا  املقر االجتماعي 
19ع29   - بلفدير   ,4 رقم  شامعينيي 

الدار العيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : الحاج  بولنوار  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحاج  بولنوار  السيد 
الدار  19ع29   21 زنقة ليل رقم  6ع 

العيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحاج  بولنوار  السيد 
الدار  19ع29   21 زنقة ليل رقم  6ع 

العيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار العيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

48(I

BLUE PUB

BLUE PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BLUE PUB
 N°27 IMM MALAK AV KADI
 AYAD Q.I AGADIR ، 80020،

AGADIR MAROC
BLUE PUB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 27 عمارة 
مالك شارع القا�سي عياض - الحي 

الصناعي - 89929 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5948(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BLUE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PUB
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االشهار   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواقع  تطوير  واالعالم،  الصحافة 
إدارة وتنظيم املبارض  االلكترونية، 

واملؤتمرات....
عنوا  املقر االجتماعي : 27 عمارة 
الحي   - القا�سي عياض  مالك شارع 

الصناعي - 89929 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : ابيضار  الحسي   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : املنصوري  سبيد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسي  ابيضار عنوانه)ا) 
شقة   19 عمارة   2 التضامن  اقامة 
442 بنسركاو 89199 اكادير املغرب.

السيد سبيد املنصوري عنوانه)ا) 
القليبة   118 91 رقم  تجزئة تلبينت 

56ع86 ايت ملول املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسي  ابيضار عنوانه)ا) 
شقة   19 عمارة   2 التضامن  اقامة 

442 بنسركاو 89199 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198569.
4(9I

امغار ععد الغافور

TRANS VERSYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار ععد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوا  ، 999ع)، 

تطوا  املغرب
TRANS VERSYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي هوتة 

العحر طريق مكاد وادلو اقليم تطوا  
- 999ع) تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7))9ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.VERSYA
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدولي والوطني للسلع لحساب الغير.
هوتة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
العحر طريق مكاد وادلو اقليم تطوا  

- 999ع) تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الهوا9 : 75 حصة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
السيدة دعاء الهوا9 : 25 حصة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
بقيمة   75  : السيدمحمد الهوا9 

1.999 درهم.
السيدة دعاء الهوا9 : 25 بقيمة 

1.999 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهوا9  محمد  السيد 
 2( رقم  طالب  ابي  بن  علي  شارع 

تطوا  999ع) تطوا  املغرب.
عنوانه)ا)  الهوا9  دعاء  السيدة 
تطوا    2( شارع بن ابي طالب رقم 

999ع) تطوا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شكوش  يونس  السيد 
45 زنقة زايدة حي تاحميدانت الريش 

تطوا  999ع) تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم )61.
4(1I

STE OULACH SARLAU

OULACH ) أوالش (
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OULACH SARLAU
 BD OMAR EL IDRISSI N°40 1ER

 ETAGE BUREAU 05 ، 20490،
CASABLANCA MAROC

OULACH ) أوالش ) شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 49 شارع 
عمر اإلدري�سي الطابق 1 مكتب 5 - 

9)294 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ع14ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

OULACH ) أوالش ) .
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلستهالكية  املواد  أنواع  جميع 

املتبلقة باملخابز و الحلويات.
49 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 -  5 مكتب   1 عمر اإلدري�سي الطابق 

9)294 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيدة أعالش فاضمة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أعالش فاضمة عنوانه)ا) 
 29799 الفيكيكي  أحمد  زنقة   85

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أعالش فاضمة عنوانه)ا) 
 29799 الفيكيكي  أحمد  زنقة   85

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 97 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )ع8117.

4(2I

ETS BEN aaouinate

GR SAKANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

GR SAKANI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع ععد املومن و سمية ، اقامة 

شهرزاد ع طابق 4 رقم 29 أشجار 

النخيل الدارالعيضاء - 29999 

الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع215ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 GR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKANI

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و بيع مواد العناء.
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ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقامة   ، و سمية  املومن  ععد  شارع 
أشجار   29 رقم   4 طابق  ع  شهرزاد 
 29999  - الدارالعيضاء  النخيل 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : ععدالباطي  كميحة  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ععدالباطي  كميحة  السيد 
 2 طابق  هالل  تجزئة   65 عنوانه)ا) 

الجديدة 24999 الجديدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ععدالباطي  كميحة  السيد 
 2 طابق  هالل  تجزئة   65 عنوانه)ا) 

الجديدة 24999 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم -.
Iع)4

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

CECEMAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

CECEMAG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم 2 عمارة 25 تجزئة 

الزيتو  تيكوين اكادير - 89999 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CECEMAG
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء
مياه الشرب والصرف الصحي

تسويق مواد العناء.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
االول رقم 2 عمارة 25 تجزئة الزيتو  
اكادير   89999  - اكادير  تيكوين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : يوسف  الفحام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الفحام يوسف عنوانه)ا) 
السبادة  اقامة  ع1  رقم   7 عمارة 
اكادير   89999 اكادير  املحمدي  حي 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الفحام يوسف عنوانه)ا) 
السبادة  اقامة  ع1  رقم   7 عمارة 
اكادير   89999 اكادير  املحمدي  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198662.
4(4I

AMJAD ANOUAR

CULTIVEPLANTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
AMJAD ANOUAR

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°
 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-8ع

SLIMANE MAROC
CULTIVEPLANTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
وداد جها  زاوية شالرع بئرانزرا  
و املغرب البربي شقة رقم 92 - 
14299 سيدي سليما  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)1عع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CULTIVEPLANTS
إعداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفضاءات الخضراء - مشتل.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
وداد جها  زاوية شالرع بئرانزرا  و 
املغرب البربي شقة رقم 92 - 14299 

سيدي سليما  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : الحق  ععد  غسام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد زيتوني محمد : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد غسام ععد الحق عنوانه)ا) 
عمارة 69 شقة 2 بلوك   السالمة 4 

14999 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  زيتوني  السيد 

فرنسا 5119) سانوا فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غسام ععد الحق عنوانه)ا) 
عمارة 69 شقة 2 بلوك   السالمة 4 

14999 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليما  بتاريخ 22 

فبراير 2922 تحت رقم 5ع.
4(5I

امغار ععد الغافور

IMMO KANYOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغار ععد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوا  ، 999ع)، 

تطوا  املغرب

IMMO KANYOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ) تجزئة 

القد9 مرتيل - 159ع) مرتيل 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26481

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2922 يناير   21 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 IMMO KANYOU الشريك الوحيد

درهم   199.999 رأسمالها  معلغ 

تجزئة   ( اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

مرتيل  159ع)   - مرتيل  القد9 

املغرب نتيجة ل : الخسارة.

) تجزئة  و حدد مقر التصفية ب 

مرتيل  159ع)   - مرتيل  القد9 

املغرب. 

و عي :

و  اشرقي  احسي   السيد)ة) 
طارق  شارع  االغرا9  حي  عنوانه)ا) 

مرتيل  8ع  رقم  ب  زنقة  زياد  ابن 

)ة)  كمصفي  املغرب  مرتيل  159ع) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : ) تجزئة 

القد9 مرتيل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 626.

4(6I
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NEGOCEMAR

DALIA MED IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
 DALIA MED IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ابي 
حسن الشاذلي, اقامة وردة, رقم 

2, الطابق األر�سي - 9999) طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 DALIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MED IMMOBILIERE
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البقاري  ,التطوير  املتنوعة  العناء 

والترويج السياحي وأعمال متنوعة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقامة وردة, رقم  ابي حسن الشاذلي, 
طنجة   (9999  - الطابق األر�سي   ,2

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الزربوح  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزربوح  السيد محمد 
 (9999 املصلى   15 رقم   16 زنقة 

طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البنقود اسامة عنوانه)ا) 
 (9999 العقاش  حومة  املجاهدين 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ))2511.

4(7I

NEGOCEMAR

DEMNATI TRANSPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
DEMNATI TRANSPORTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : ع5.زنقة 

: ر- حي العوغاز - 9999) طنجة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع699ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2921 نونبر   29 املؤرخ في 
شركة   DEMNATI TRANSPORTS
معلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
حي  ر-   : ع5.زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  طنجة   (9999  - العوغاز 
نتيجة اللتوقف الدائم عن النشاط.

و عي :
السيد)ة) خلود ازناك و عنوانه)ا) 
حي  لودايي,  القادر  ععد  زنقة  ع5 
املغرب  طنجة   (9999 العوغاز 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
ع5.زنقة  وفي   2921 نونبر   29 بتاريخ 
طنجة   (9999  - العوغاز  حي  ر-   :

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1644.
4(8I

NEGOCEMAR

MOLLYKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
MOLLYKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12, شارع 
خالد ابن الوليد, الطابق ع, رقم 6 - 

9999) طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2918 نونبر   97 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«12, شارع خالد ابن الوليد, الطابق 
طنجة املغرب«   (9999  -  6 رقم  ع, 
 MAG N°275 OPERATION  ,« إلى 
 EL HOUDA, IMM N°6 - 49199

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1577.
4((I

اشرف مكتب : املحاسعة و دراسة املشاريع و فض 

النزاعات لالستاذ اسليماني بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :

OUMAIMA LOGI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسعة و دراسة 
املشاريع و فض النزاعات لالستاذ 
اسليماني بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :
رقم 18 الطابق االول و الثاني زنقة 

موريتانيا الواد االحمر الرشيدية ص 
- ب : 89، 52999، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات

OUMAIMA LOGI TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار انوال 

بوشاو  بني تجيت بوشاو  - 61192 

بني تدجيت بوشاو  بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع2922/192

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUMAIMA LOGI TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع لآلخرين.

عنوا  املقر االجتماعي : دوار انوال 

بوشاو  بني تجيت بوشاو  - 61192 

بني تدجيت بوشاو  بوعرفة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 199  : السنو�سي  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس السنو�سي عنوانه)ا) 

دوار انوال بوشاو  تالسينت 61192 

بوعرفة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس السنو�سي عنوانه)ا) 

دوار انوال بوشاو  تالسينت 61192 

بوعرفة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع9  بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2922 تحت رقم 11/2922.

599I
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اشرف مكتب : املحاسعة و دراسة املشاريع و فض 

النزاعات لالستاذ اسليماني بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :

ERRA HELP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

اشرف مكتب : املحاسعة و دراسة 
املشاريع و فض النزاعات لالستاذ 
اسليماني بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :
رقم 18 الطابق االول و الثاني زنقة 

موريتانيا الواد االحمر الرشيدية ص 
- ب : 89، 52999، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات
ERRA HELP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
الر�سي رقم ع5 زنقة ع2 حي اوالد 

الحاج الرشيدية - 52999 الرشيدية 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع1512.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ع2  زنقة  ع5  رقم  الر�سي  »الطابق 
 52999  - حي اوالد الحاج الرشيدية 
»الطابق  إلى  املغرب«  الرشيدية 
الثاني من املنزل الكائن بشارع زاوية 
 - ابن خلدو  وموالي علي الشريف 

52999 الرشيدية املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 196/2922.
591I

SACOFI

مجموعة مدارس اشبال 
الحسنية الخاصة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SACOFI
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

مجموعة مدار9 اشعال الحسنية 
الخاصة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 
ليبرتي الطابق ع رقم 5 العيضاء - 

19299 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2227ع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
الحسنية  اشعال  مدار9  مجموعة 

الخاصة.
غرض الشركة بإيجاز : - 

التدريب على استخدام الحاسوب.
- االستشارات واإلدارة..

زنقة   19  : عنوا  املقر االجتماعي 
 - العيضاء   5 رقم  ع  الطابق  ليبرتي 

19299 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : لحو9  ابو  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة   599  : املوي  السيد عمر 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ابولحو9 عنوانه)ا) 
شارع   77 رقم  هللا  ععد  موالي  حي 
 29199 العيضاء  الشق  صفرو عي  

الدار العيضاء املغرب.
حي  السيد عمر املوي عنوانه)ا) 
271 حي مسودة  ادريس الحارثي رقم 
99ع29 الدار العيضاء  9 د العيضاء 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ابولحو9 عنوانه)ا) 
شارع   77 رقم  هللا  ععد  موالي  حي 
 29199 العيضاء  الشق  صفرو عي  

الدار العيضاء املغرب
حي  السيد عمر املوي عنوانه)ا) 
271 حي مسودة  ادريس الحارثي رقم 
99ع29 الدار العيضاء  9 د العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812581.
592I

مكتب األستاذ سهيل مرسلي

RIAD MEHDIA - رياض مهدية
إعال  متبدد القرارات

مكتب األستاذ سهيل مرسلي
شارع الحسن الثاني، إقامة فجوة 
رقم B17 ، 40000، مراكش املغرب
 RIAD MEHDIA - رياض مهدية
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: املدينة، 
القنارية درب بوطويل رقم 18 - - 

مراكش املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تفويت حصص السيد 
 ،Bruno Dominique ANDREINI
لفائدة   ،Sacha UMICEVIC والسيد 
 Didier Camille Julien السيد 
 1999 تساوي  التي   ،GEFFROY

حصة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السابقا   املسيرا   استقالة  إقرار 
 Didier وتسمية املسير الجديد السيد
Camille Julien GEFFROY، ملدة غير 

محدودة.
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تغيير شكل الشركة من شركة ذات 
ذات  الى شركة  محدودة،  مسؤولية 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

إقرار القانو  األسا�سي املحي 

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: تبديل الفصول 6، 7 و14 من 

القانو  األسا�سي

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

 Didier Camille قدم السيد  مايلي: 

مائة الف درهم   ،Julien GEFFROY

199.999,99 درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  محدد  الشركة  رأسمال  مايلي: 

موزعة  درهم،   199.999,99 معلغ 

درهم،   199 حصة لكل   1.999 على 

 Didier Camille للسيد  مملوكة 

.Julien GEFFROY

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

 Didier Camille مايلي: تبيي  السيد

للشركة  كمسير   ،Julien GEFFROY

وأنه ال يزاول أي  ملدة غير محدودة، 

نشاط آخر وأنه ليس لديه أي مانع أو 

عدم قدرة ملزاولة هذا البمل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2175.

Iع59

STE CISS SARL

REO PROD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة رقم ))ع الطابق 

التاني تجزئة جنة الزيتو  1 بن 

سودة فا9 مكاتب ابراهيم معبوت، 

9999ع، فا9 املغرب

REO PROD SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق رقم 471 زواغة فا9 - 

9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع7114

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 REO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROD SARL AU
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعالنات.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - فا9  زواغة   471 رقم  الوفاق 

9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : هند  الخطابي  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هند  الخطابي  السيدة 
رقم ع9 عمارة 1 م حي األما  املسيرة 

فا9 9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هند  الخطابي  السيدة 
رقم ع9 عمارة 1 م حي األما  املسيرة 

فا9 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع9  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 558.
594I

نكلوب

NEGLOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نكلوب
28 طابق 4 مكتب الصفاء طريق 

صفرو موالي رشيد فا9 ، 6999ع، 
فا9 املغرب

NEGLOB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 28 طابق 4 

مكتب الصفاء طريق صفرو موالي 
رشيد فا9 فا9 6999ع فا9 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11ع71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGLOB

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.NEGOCIANT

عنوا  املقر االجتماعي : 28 طابق 

4 مكتب الصفاء طريق صفرو موالي 
فا9  6999ع  فا9  فا9  رشيد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة غزال  بوقالل عنوانه)ا) 

تازة  5999ع  الوفاق  تجزئة   561

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غزال  بوقالل عنوانه)ا) 

تازة  5999ع  الوفاق  تجزئة   561

املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 15 

فبراير 2922 تحت رقم ع76.

595I

STE CISS SARL

STE OULCA DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة رقم ))ع الطابق 
التاني تجزئة جنة الزيتو  1 بن 

سودة فا9 مكاتب ابراهيم معبوت، 
9999ع، فا9 املغرب

STE OULCA DECO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
تاللسة عي  شقف موالي يبقوب 

فا9 - 9999ع فا9 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

))ع71
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OULCA DECO
غرض الشركة بإيجاز : االشهار 

النجارة                  
اشغال مختلفة .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
يبقوب  موالي  شقف  عي   تاللسة 

فا9 - 9999ع فا9 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد الحميد اولقائد : 599 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : اولقائد  عثما   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اولقائد  الحميد  ععد  السيد 
شقف  عي   تاللسة  دوار  عنوانه)ا) 
فا9  9999ع  فا9  يبقوب  موالي 

املغرب.

عنوانه)ا)  اولقائد  عثما   السيد 
سيدي  ليراك   19 ب  رقم   8 بلوك 

ابراهيم فا9 9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اولقائد  الحميد  ععد  السيد 
شقف  عي   تاللسة  دوار  عنوانه)ا) 
فا9  9999ع  فا9  يبقوب  موالي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 851.
596I

COFISAM

YORIKA WATERS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISAM
عمارة 65, الطابق االول تجزئة 
مسرور 1 شارع الحسن الثاني ، 

12999، تمارة املغرب
 YORIKA WATERS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم ع4، 
تجزئة الخير،بطانة، سال. - 11992 

سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5475ع

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YORIKA WATERS SARL AU
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات،التحريات و االبحات..
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ع4،  : رقم  عنوا  املقر االجتماعي 
 11992  - سال.  تجزئة الخير،بطانة، 

سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عادل ععدو : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ععدو  عادل  السيد 
سال.  الخير،بطانة،  تجزئة  ع4،  رقم 

11992 سال املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كرو محمد عنوانه)ا) سال 

11992 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2922 تحت رقم )11.

597I

FIDUCIACOM

ZIAD & SALIM BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIACOM
 355BD MOHAMED V ESPACE

 YOUSRA 3 EME ETAGE
 N° BUREAU 44 ، 12000،

CASABLANCA MAROC
ZIAD & SALIM BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 291 زنقة 
مصطفى املباني الطابق 4 رقم )1 - 

12999 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

))19ع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   96
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 ZIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.& SALIM BUILDING
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

أعمال  لجميع  البام  املقاول   -

وإعادة  الهدم  و  اإلصالح  و  العناء 

بكافة  القيام  و  التطوير  و  اإلعمار 

والكهرباء  والسعاكة  النجارة  أعمال 

وجميع األعمال الالزمة لتشييد جميع 

املعاني ؛.
عنوا  املقر االجتماعي : 291 زنقة 
 -  1( 4 رقم  مصطفى املباني الطابق 

12999 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

معلغ رأسمال الشركة: 1.999.999 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زبرقا  زياد : 5.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

 5.999  : بنيونس  زبرقا   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زبرقا  زياد عنوانه)ا) 196 
زنقة مو�سى بن نصير الطابق 6 الشقة 

الدارالعيضاء   12999 كوتيي   17

املغرب.

السيد زبرقا  بنيونس عنوانه)ا) 
الطابق  نصير  بن  مو�سى  زنقة   196

 12999 كوتيي   17 الشقة   6

الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زبرقا  زياد عنوانه)ا) 196 
زنقة مو�سى بن نصير الطابق 6 الشقة 

الدارالعيضاء   12999 كوتيي   17

املغرب

السيد زبرقا  بنيونس عنوانه)ا) 
الطابق  نصير  بن  مو�سى  زنقة   196

 12999 كوتيي   17 الشقة   6

الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم )81149.
598I

جيسط كومعطا ش.ذ.م.م.ش.و

EL QODS NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جيسط كومعطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول، إقامة باب 

البقلة د، الطابق األر�سي، تطوا  
تطوا ، 999ع)، تطوا  املغرب
EL QODS NORD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجاز 

الحجر شارع طريف ابن مالك زنقة 
الجوز رقم 6) تطوا  تطوا  999ع) 

تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1)98ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QODS NORD
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفراد.
مجاز   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحجر شارع طريف ابن مالك زنقة 
الجوز رقم 6) تطوا  تطوا  999ع) 

تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد بدر الدين افقير 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بدر الدين افقير عنوانه)ا) 
حي الطوريطة رقم )9ع مجاز الحجر 
جنا  البردعي تطوا  999ع) تطوا  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الدين افقير عنوانه)ا) 
حي الطوريطة رقم )9ع مجاز الحجر 
جنا  البردعي تطوا  999ع) تطوا  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   91 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 516.

59(I

MCG

إلجا هاكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إلجا هاكري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى ملك بولبيو ، الحوز، 
تاحناوت، تامصلوحت، دوار 

السهيب الفقاني - 49999 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع9ع12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
إلجا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هاكري.
إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
وتشغيل  والرياضات  الضيافة  دور 
جميع الفنادق واملوتيالت واملجمبات 

السياحية واملنتجبات.
امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحوز،  بولبيو ،  ملك  املسمى 
تاحناوت، تامصلوحت، دوار السهيب 

الفقاني - 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة كاسعير9 أنيلور جوريس 
: 59 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 59  : السيد فوكولير كريس بالنكا 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كاسعير9 أنيلور جوريس 
 1755  15 الرقم  كووييك  عنوانه)ا) 

كيستيرهيد بلجيكا.
بالنكا  كريس  فوكولير  السيد 
 1755  15 الرقم  كووييك  عنوانه)ا) 

كيستيرهيد بلجيكا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كاسعير9 أنيلور جوريس 
 1755  15 الرقم  كووييك  عنوانه)ا) 

كيستيرهيد بلجيكا
بالنكا  كريس  فوكولير  السيد 
 1755  15 الرقم  كووييك  عنوانه)ا) 

كيستيرهيد بلجيكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 295عع1.
519I

STE GCC SARL

STE OUBLOULH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE OUBLOULH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دكا  رقم 
) سوق تيلمي تــنـغيــر - 45899 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5)6ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUBLOULH SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : -1العناء و 

األشغال املختلفة
-2نقل العضائع لحساب الغير.

عنوا  املقر االجتماعي : دكا  رقم 
) سوق تيلمي تــنـغيــر - 45899 تنغير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : حــســن  بــاحــو  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حــســن  بــاحــو  السيد 
 45899 ايت تفقيرت امسمرير تنغير 

تــنـغيــر املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حــســن  بــاحــو  السيد 
 45899 ايت تفقيرت امسمرير تنغير 

تــنـغيــر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم )12.
511I

comptoir expertise du maroc

 LOURAOUI BATIMENT
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

 LOURAOUI BATIMENT SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة 

املتواجدة بالطابق الثالث برقم 

66 حي السالم بعوزنيقة - 199ع1 

بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7157

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 98 فبراير 2922 تقرر 

حل شركة ذات مسؤولية محدودة 

 LOURAOUI ذات الشريك الوحيد

BATIMENT SARLAU معلغ 
رأسمالها 199.999 درهم وعنوا  

مقرها اإلجتماعي الشقة املتواجدة 

بالطابق الثالث برقم 66 حي السالم 

بعوزنيقة - 199ع1 بوزنيقة املغرب 

نتيجة ل : نقص في املوارد املالية 

واملنافسة .

الشقة  التصفية ب  مقر  و حدد 

برقم  الثالث  بالطابق  املتواجدة 

199ع1   - بعوزنيقة  السالم  حي   66

بوزنيقة املغرب. 

و عي :

و  االوراوي  بوبكر  السيد)ة) 

السالم  حي   66 برقم  عنوانه)ا) 

املغرب  بوزنيقة  199ع1   . بوزنيقة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  سليما   بب   االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 122.

512I

STE CISS SARL

SK DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة رقم ))ع الطابق 
التاني تجزئة جنة الزيتو  1 بن 

سودة فا9 مكاتب ابراهيم معبوت، 
9999ع، فا9 املغرب

SK DECO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 
4 عمارة ا 19 تجزئة مرزاقة عي  

السمن فا9 - 9999ع فا9 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع718

 98 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DECO
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة للعناء 
االستيراد و التصدير

النجارة 
استشارة في التسيير .

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عي   مرزاقة  تجزئة   19 ا  عمارة   4
السمن فا9 - 9999ع فا9 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
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 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : زروق  سكينة  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زروق  سكينة  السيدة 
السالم  دار  زنقة  ع4  املنامة  شارع 

الزهور فا9 9999ع فا9 املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زروق  سكينة  السيدة 
السالم  دار  زنقة  ع4  املنامة  شارع 

الزهور فا9 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 824.
Iع51

Fiduciaire jazouli mohammed

FES COPIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فا9، 

9999ع، فا9 املغرب
FES COPIE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم )2 
شارع االمارات البربية املتحدة 
املدينة الجديدة 9999ع فا9 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
)ع264.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 شتنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) فاطمة النظيفي 
أصل  من  اجتماعية  حصة  4عع 
4عع حصة لفائدة السيد )ة) كريمة 

الزغيمري بتاريخ 28 شتنبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع9  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 582.
514I

STE FIPARK

SOCIETE VIGICLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN SMEN FES ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE VIGICLEAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 
صفرو موالي رشيد - 9999ع فا9 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

79895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE VIGICLEAN
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة النفايات.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الصفاء  مكاتب   4 الطابق   28 رقم 
9999ع   - طريق صفرو موالي رشيد 

فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالدي فاروق : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
599 حصة   : السيدة حاين نبيلة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فاروق  خالدي  السيد 
ز نقة ععد السالم مستاوي حي   12

االدارسة 9999ع فا9 املغرب.

عنوانه)ا)  نبيلة  حاين  السيدة 

باسطو9  كولف  املرتفبات  اقامة 

9999ع ياووندي الكامرو .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فاروق  خالدي  السيد 

ز نقة ععد السالم مستاوي حي   12

االدارسة 9999ع فا9 املغرب

عنوانه)ا)  نبيلة  حاين  السيدة 

باسطو9  كولف  املرتفبات  اقامة 

9999ع ياووندي الكامرو 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا9 بتاريخ 95 يناير 2922 

تحت رقم 59.

515I

STE FIPARK

 SOCIETE YAKINE TRANS
 MESSAGERIE NATIONAL ET

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIPARK
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 AIN SMEN FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE YAKINE TRANS

 MESSAGERIE NATIONAL ET

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك 18 
رقم 4 حي القد9 ليراك - 9999ع 

فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع7951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE YAKINE TRANS
 MESSAGERIE NATIONAL ET

.INTERNATIONAL
-1مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 
نقل الحقائب واألمتبة غير املصاحعة.

-2استيراد وتصدير.
-عأعمال مختلفة.

 18 عنوا  املقر االجتماعي : بلوك 
9999ع   - ليراك  القد9  حي   4 رقم 

فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يقي  محمد : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد يقي  محمد عنوانه)ا) 
 29999  2 رقم   87 اللة مريم ب 9 

الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد يقي  محمد عنوانه)ا) 
 29999  2 رقم   87 اللة مريم ب 9 

الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   96 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2921 تحت رقم 5)54.

516I

STE FIPARK

STE DIGITAL CLOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN SMEN FES ، 30000، FES
MAROC
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STE DIGITAL CLOUD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 7ع 

شارع بلجيكا داخل قيسارية النيل - 
9999) طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(727
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2921 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE DIGITAL ذات الشريك الوحيد 
 199.999 رأسمالها  معلغ   CLOUD
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 
قيسارية  داخل  بلجيكا  شارع  7ع 
9999) طنجة املغرب نتيجة  النيل - 

ل : -1حل معكر للشركة.
مقر  و  التصفية  مامور  -2تبيي  

التصفية..
7ع  و حدد مقر التصفية ب رقم 
 - شارع بلجيكا داخل قيسارية النيل 

9999) طنجة املغرب. 
و عي :

و  سبد  الوكيلي  السيد)ة) 
ليلى  اقامة  مسنانا  حي  عنوانه)ا) 
البمارة 1 الطابق 6 رقم 5ع1 9999) 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
7ع  : رقم  الوثائق املتبلقة بالتصفية 
النيل  قيسارية  داخل  بلجيكا  شارع 

طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر  ع9  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 19648.
517I

IKONE CONSEIL

SLIMELIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IKONE CONSEIL
5،زنقة أسبد بن زرارة ، 29199، 

الدار العيضاء املغرب

SLIMELIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
أوفر  املباريف - 29999 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528977
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SLIMELIA
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتسويق  وتبعئة  ومبالجة  واستيراد 
وغير  الغذائية  املنتجات  جميع 

الغذائية .
املثلجات  وتسويق  تصنيع 
املخابز  ومنتجات  واملعجنات 

والشوكوالتة..
شارع   5  : عنوا  املقر االجتماعي 
الدار   29999  - املباريف  أوفر  

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 -

 GEM FINANCE : 100 الشركة 
بقيمة 199 درهم.

بقيمة   (99  : السيدة مريم حجي 
199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 GEM FINANCE الشركة 
تقاطع زنقة موزارت شارع  عنوانه)ا) 
أنفا إقامة الجنة الصغيرة الطابق7 

29959 الدار العيضاء املغرب.
ع1  السيدة مريم حجي عنوانه)ا) 
حي  الطويل  الحقل  اليرموك  زنقة 
الهناء 29219 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

ع1  السيدة مريم حجي عنوانه)ا) 
حي  الطويل  الحقل  اليرموك  زنقة 

الهناء 29219 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 96 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 528977.
518I

kamil affaires consulting group sarl au

 MANUFACTURE
 FORESTIÈRE

INTERNATIONALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc
 MANUFACTURE FORESTIÈRE
INTERNATIONALE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار الطابق التالت 
شقة رقم 14 باب دكالة مراكش - 

49999 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12246(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MANUFACTURE FORESTIÈRE

. INTERNATIONALE
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ذلك  في  بما   ، الخشبية  الحاويات 
والشرائح  الخشبية  املنصات  إنتاج 
وغيرها من األجهزة الخشبية ، تجارة 
التجزئة  تجارة   ، بالجملة  الخشب 

لألخشاب.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

التالت  الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 

 - مراكش  دكالة  باب   14 رقم  شقة 

49999 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

49ع   : اروتيونيا   السيد اشوت 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

9عع   : الكسندر شافيرين  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

9عع   : كسينيا  شاركوفا  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اروتيونيا   اشوت  السيد 

ع  النخيل   49999 جليز  عنوانه)ا) 

مراكش  ف8  شقة  الروضة  طريق 

49999 مراكش املغرب.

شافيرين  الكسندر  السيد 

اوبالست نيجني نوفكورود  عنوانه)ا) 

طريق  فولودارسكي  ديسكريت 

54 روسيا  21 شقة  تانكوف ايا منزل 

ع12)) روسيا روسيا .

كسينيا  شاركوفا  السيدة 

روكوتوف  طريق  موسكو  عنوانه)ا) 

روسيا   252 شقة   2 تجزئة  ع  املنزل 

ع12)) موسكو روسيا .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اروتيونيا   اشوت  السيد 

ع  النخيل   49999 جليز  عنوانه)ا) 

مراكش  ف8  شقة  الروضة  طريق 

49999 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع9  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2545ع1.

51(I
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RAMIZNET

RAMIZNET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAMIZNET
 KODIAT SEBAA CENTRE AV

 OUAFAE RUE 1 N°61 KODIAT
 SBAA AVENUE OUAFAE IMM
 56 N°5، 93000، TETOUAN

MAROC
RAMIZNET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كدية 

السعع الوسطى شارع الوفاء زنقة 1 
رقم 61 - 999ع) تطوا  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
))97ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RAMIZNET
-1اشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

النظافة 
-2التجارة بصفة عامة.

كدية   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1 زنقة  السعع الوسطى شارع الوفاء 

رقم 61 - 999ع) تطوا  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
السيد أبالغ محمد : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  ابالغ  السيد 
 56 رقم  الوفاء  شارع  السعع  كدية 

999ع) تطوا  املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  أبالغ  السيد 
 56 رقم  الوفاء  شارع  السعع  كدية 

999ع) تطوا  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   17 بتاريخ  بتطوا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 9411.

529I

ESPACE COMPETENCES SARL

 STE AGRICOLE OUDAYAT
TIOUSS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL

شارع القيراوا ، عمارة ع9 ، شقة 

 BOITE POSTAL :  . 92، البيو

70000 ، .1349، البيو  املغرب

 STE AGRICOLE OUDAYAT

TIOUSS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : فم 

الواد الضيبات ، مجمع تباونية 

حليب الساقية الحمراء، فم الواد ، 

البيو . - 79999 البيو . املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

727)ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر  ع1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGRICOLE OUDAYAT TIOUSS

الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السقوية واالنتاج الحيواني .

عنوا  املقر االجتماعي : : فم الواد 

حليب  تباونية  مجمع   ، الضيبات 

الساقية الحمراء، فم الواد ، البيو . 

- 79999 البيو . املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

ملي   محمد  سيدي  بقاد  السيد 

درهم   199 بقيمة  حصة   168  :

للحصة.

 168  : دحا   .السعاعي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 166  : بوتعاعة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد ععد هللا اندور : 166 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

 166  : االبراهيمي  املختار  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 166  : امسيبيد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ملي   محمد  سيدي  بقاد  السيد 
البيو    79999 البيو   عنوانه)ا) 

املغرب.

.السعاعي دحا  عنوانه)ا)  السيد 

البيو  79999 البيو  املغرب.

عنوانه)ا)  بوتعاعة  السيد محمد 

البيو  79999 البيو  املغرب.

اندور عنوانه)ا)  السيد ععد هللا 

البيو  79999 البيو  املغرب.

االبراهيمي  املختار  السيد 
البيو    79999 البيو   عنوانه)ا) 

املغرب.

السيد محمد امسيبيد عنوانه)ا) 

البيو  79999 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ملي   محمد  سيدي  بقاد  السيد 
البيو    79999 البيو   عنوانه)ا) 

املغرب

.السعاعي دحا  عنوانه)ا)  السيد 

البيو  79999 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر  9ع  االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2921 تحت رقم 2ع49.

521I

Fiduciaire jazouli mohammed

TRABENZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فا9، 

9999ع، فا9 املغرب

TRABENZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : )) تجزئة 

الوفاء 4 متجر 1 طريق صفرو 

9999ع فا9 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.69681

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2921 تقرر حل  )9 شتنبر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   TRABENZ

 199.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 

 (( اإلجتماعي  درهم وعنوا  مقرها 

تجزئة الوفاء 4 متجر 1 طريق صفرو 

لوقف  نتيجة  املغرب  فا9  9999ع 

النشاط .

و عي :

و  الحاج  بن  محمد  السيد)ة) 

البليا  زواغة  انعال  تجزئة  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  فا9  9999ع 

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

 (( وفي   2921 شتنبر   9( بتاريخ 

تجزئة الوفاء 4 متجر 1 طريق صفرو 

9999ع فا9 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 784/2922.

522I



4363 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

DREAM GOLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt
 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

DREAM GOLD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي معاركة 

مجموعة 8 رقم 5، الطابق األول 
سيدي البرنو�سي، الدار العيضاء - 

29699 الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)88ع45.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2929 نونبر   95 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  معلغ   DREAM GOLD
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
اإلجتماعي حي معاركة مجموعة 8 رقم 
البرنو�سي،  الطابق األول سيدي   ،5
الدار العيضاء - 29699 الدار العيضاء 

املغرب نتيجة ل : العجز.
و حدد مقر التصفية ب حي معاركة 
األول  الطابق   ،5 رقم   8 مجموعة 
 - العيضاء  الدار  البرنو�سي،  سيدي 

29699 الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) يوسف ركاع و عنوانه)ا) 
برنو�سي  سيدي   51 رقم   41 بلوك 
العيضاء  الدار   29699 العيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
السيد)ة) نبيمة رامي و عنوانه)ا) 
 29 رقم   4 زنقة   2 حي موالي رشيد 
العيضاء  الدار   29669 العيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2929 تحت رقم 757279.
Iع52

omnium management

ZARIDECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
ZARIDECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر5 

اقامة ب أ 19 تجزئة مرزاقة زواغة 
عي  السمن فا9 - 9999ع فا9 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
79847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZARIDECO
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

صعاغة املعاني.
االشغال املختلفة او العناء

التداول.
متجر5   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تجزئة مرزاقة زواغة   19 اقامة ب أ 
فا9  9999ع   - فا9  السمن  عي  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : زريدي  ادريس  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زريدي  ادريس  السيد 
97 تجزئة جنة الزيتو  بنسودة فا9 

9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زريدي  ادريس  السيد 
97 تجزئة جنة الزيتو  بنسودة فا9 

9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا9 بتاريخ ع1 يناير 2922 

تحت رقم )16.
524I

fidexpertise

MYLA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidexpertise
ع1 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 19 مبارف الدارالعيضاء. ، 
29999، الدارالعيضاء. املغرب

MYLA CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 زنقة 
القصر الطابق الخامس رقم 19 

املباريف العيضاء - 99ع29 العيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)7ع495.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2921 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MYLA الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  معلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوا   درهم   19.999
الطابق  القصر  زنقة  ع1  اإلجتماعي 
املباريف العيضاء   19 الخامس رقم 
 : العيضاء املغرب نتيجة ل  - 99ع29 

تصفية الشركة.

ع1 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 

 19 رقم  الخامس  الطابق  القصر 

9عع29 العيضاء  املباريف العيضاء - 

املغرب. 

و عي :

جرايف  الرحيم  ععد  السيد)ة) 

 44 زنقة  منضرونا  حي  عنوانه)ا)  و 
9عع29  97 عي  الشق العيضاء  رقم 

العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 95 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم 119))7.

525I

Local intelligent

محل ذكي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Local intelligent

 Av alal fassi imm6 quartier

wilaya ، 93040، Tétouan Maroc

محل ذكي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة ع 

شارع عالل الفا�سي عمارة 6 الطابق 

2 حي الوالية - 949ع) تطوا  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61)9ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
محل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ذكي .
استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

وأنشطة إعالميات اخرى.
ع  عنوا  املقر االجتماعي : الشقة 
الطابق   6 شارع عالل الفا�سي عمارة 
2 حي الوالية - 949ع) تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : محاسن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1999  : محاسن  السيدمحمد 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد محاسن عنوانه)ا) 
بلوك اوه رقم 18 ق ج 9ع294 الدار 

العيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد محاسن عنوانه)ا) 
بلوك اوه رقم 18 ق ج 9ع294 الدار 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم )46.

526I

International Juris Consulting

3I2A Real Estate
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
3I2A Real Estate شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شارع ابن 
هيثم فيال رقم ع1 أكدال 11999 

الرباط اململكة املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12597(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   14 املؤرخ في 
ذات  شركة   3I2A Real Estate
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد معلغ رأسمالها 19.999 درهم 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
 11999 أكدال  ع1  رقم  فيال  هيثم 
الرباط اململكة املغربية نتيجة لبدم 

النشاط البقاري.
و عي :

السيد)ة) أشرف زملاط و عنوانه)ا) 
تيرجني   92799 جامعيتا  شارع   59

فرنسا كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
2922 وفي شارع ابن  14 يناير  بتاريخ 
 11999 أكدال  ع1  رقم  فيال  هيثم 

الرباط اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 89).

527I

FUTURE CONSEIL

DATASTEEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
59 زنقة يوسف بن تاشفي  الطابق 

األول ، 26199، برشيد املغرب
DATASTEEL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 شارع 

محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
الثالث - 26199 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DATASTEEL SARL
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و األعمال املختلفة..
ع1 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 

الثالث - 26199 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : الغماري  السيد مصطفى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : السيد ععد الرحيم ريطب 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغماري  مصطفى  السيد 
املكي  سيدي  صوافا  دوار  عنوانه)ا) 

26199 برشيد املغرب.
ريطب  الرحيم  ععد  السيد 
األمنية  تباونية  4ع1  عنوانه)ا) 

26199 برشيد املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغماري  مصطفى  السيد 
املكي  سيدي  صوافا  دوار  عنوانه)ا) 

26199 برشيد املغرب
ريطب  الرحيم  ععد  السيد 
األمنية  تباونية  4ع1  عنوانه)ا) 

26199 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع9  بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 118.
528I

STE CECONA SARL

LINENAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

LINENAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املطار 
تجزئة املدينة الجديدة رقم 198 
الناظور حي املطار تجزئة املدينة 

الجديدة رقم 198 الناظور 62999 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
441ع2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   96
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LINENAD
1) مقاول  غرض الشركة بإيجاز : 
النقل العضائع الوطني والدولي للغير 

والتجارة واالرساليات للحقائب.
عنوا  املقر االجتماعي : حي املطار 
 198 رقم  الجديدة  املدينة  تجزئة 
املدينة  تجزئة  املطار  حي  الناظور 
 62999 الناظور   198 الجديدة رقم 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الدين  عماد  قاسمي  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
السيدقاسمي عماد الدين : 1999 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  عماد  قاسمي  السيد 
تجزئة اخالص حي املطار  عنوانه)ا) 

62999 الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:



4365 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

الدين  عماد  قاسمي  السيد 
تجزئة اخالص حي املطار  عنوانه)ا) 

62999 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2922 تحت رقم 7).
52(I

ML EXPERTS

 AFRIC
CHIMIE&CONSULTANTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 AFRIC CHIMIE&CONSULTANTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7ع شارع 

جالل الدين السيوطي - ***** الدار 
العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ع4)2.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   14 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
بنسودة محمد ععد الوهاب كمسير 

آخر
تعبا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812751.
9Iع5

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LA CASA DE SAVOIR PRIVE
إعال  متبدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 LA CASA DE SAVOIR PRIVE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: مكتب 

رقم 41 شارع الحسن الثاني الطابق 
الثالث، الشقة رقم 5ــ فا9 - 

9999ع فا9 املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6275(

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2921 98 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اجتماعية  حصة   599 هعة  مايلي: 
من السيدة رحمة السحموني لفائدة 

السيدة شيماء إدري�سي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات 
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تحيي  النظام األسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشكل القانوني للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رأ9 املال اإلجتماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 758.

1Iع5

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

VERRE DU NORD فير دي نور
إعال  متبدد القرارات

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

9) شارع يوسف إبن تاشفي  رقم 
85 ، 9999)، طنجة املغرب

VERRE DU NORD فير دي نور 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

السواني ، تجزئة البساتي ، رقم 167 

طنجة - 9999) طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11(7(5

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 يناير   97 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحصة   (9 باع السيد محمد ادرار 

الى  19حصة  ادرار  لحسن  السيد  و 

السيد انا9 ادرار

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل شكل شركة

قرار رقم ع : الذي ينص على مايلي: 

اضافة هدف جديد للشركة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

استقالة مسير الشركة السيد محمد 

ادرار

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي   :7 و   6 بند رقم العند رقم 

السيد انا9 ادرار  ينص على مايلي: 

يملك 199 حصة 

1: الذي ينص  بند رقم العند رقم 

الى  الشركة  شكل  تغيير  مايلي:  على 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

بند رقم العند رقم 2 : الذي ينص 

األملنيوم  نجارة  اضافة  مايلي:  على 

هدف  الى  للصدأ  املقاوم  والفوالذ 

الشركة

بند رقم العند رقم 15: الذي ينص 

على مايلي: تبيي  مسير جديد للشركة 

انا9 ادرار مع صالحية االمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251926.

2Iع5

SERFINET SNC

PROXI INDUSTRIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SERFINET SNC

 N 57 BLOC A HAY EL MATAR ،

70000، LAAYOUNE MAROC

PROXI INDUSTRIE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 

الرشيد بلوك ا رقم 4ع عمارة غزة - 

79999 البيو  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ع2868.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2922 فبراير   15 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«99.999) درهم« أي من »199.999 

عن  درهم«   1.999.999« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 1/2922)4.

Iعع5

Ste AQUA SALZARO SARL

 LOCATION MATERIEL EL

KAHLAOUI SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محمد بن ععدهللا زنقة املحمدية 
رقم 94 السمارة، 72999، السمارة 

املغرب

 LOCATION MATERIEL EL

KAHLAOUI SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري زنقة حمادي رقم 16 - 

72999 السمارة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2611

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2929 نونبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LOCATION MATERIEL EL

.KAHLAOUI SARL

و  العناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -  16 رقم  حمادي  زنقة  االداري 

72999 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : الكحالوي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد الكحالوي عنوانه)ا) 

العور  حربيل  اسبيد  بال  ايت  دوار 

مراكش 49999 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد الكحالوي عنوانه)ا) 

العور  حربيل  اسبيد  بال  ايت  دوار 

مراكش 49999 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ 92 فبراير 

2922 تحت رقم 2/2922ع.

4Iع5

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MANGÉ BOUGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

MANGÉ BOUGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
4، عمارة 17 شارع حمزة بن ععد 

املطلب - 9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع7118

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANGÉ BOUGE
غرض الشركة بإيجاز : - مطبم.

عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
ععد  بن  حمزة  شارع   17 عمارة   ،4

املطلب - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بدر الخلطي : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بدر الخلطي عنوانه)ا) رقم 
6 زنقة دمشق طريق ايموزار 9999ع 

فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الخلطي عنوانه)ا) رقم 
6 زنقة دمشق طريق ايموزار 9999ع 

فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   94 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم ))5.
5Iع5

KAMAR BENOUNA

 NHR PROTECT AND EVENT
ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع

20160، Casablanca MAROC
NHR PROTECT AND EVENT ش 
م م شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الراحة 
ع8 زنقة شقايق النبما  الطايق 

االول الشقة رقم 4 - 29219 
الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)245ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 NHR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

PROTECT AND EVENT ش م م .
تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 
املالبس  جميع  توزيع  و  تسويق 
النسيجية و خاصة مالبس البمل و 
كدلك اللعا9 الطبي و حرا9 االمن 

جميع  وتوزيع  تسويق  تصنيع   -
انواع املواد الواقية مثل االحدية و 

االقنبة 

- تنضيم التضاهرات و الحفالت 
تاجير اي مصنع انشائه حيازته   -
لتحقيق  الالزمة  الشهرة  او  ادارته 

موضوع الشركة 
- تصميم و انتاج االعالنات بجميع 
طعاعة  الوسائط  جميع  و  اشكالها 

الشاشة و االستشارات االعالنية 
- االستراد و تجارة املواد االعالنية 

تاجير املواقع .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
النبما   شقايق  زنقة  ع8  الراحة 
الطايق االول الشقة رقم 4 - 29219 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 299.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.929  : ملول  حنانيا  السيد 

بقيمة 199 درهم.
السيدة خديجة داو : 89) بقيمة 

199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملول  حنانيا  السيد 
زنقة كولف كومور فيال لورنزا عي  
الدياب 29952 الدارالعيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  داو  خديجة  السيدة 
824 ملحاميد  تجزئة الزرقطوني رقم 

49169 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ملول  حنانيا  السيد 
زنقة كولف كومور فيال لورنزا عي  
الدياب 29952 الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 4ع9ع81.
6Iع5

4YOUR BUSINESS CONSULTING

 BENGUERIR BUSINESS
CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING
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شارع الحسن التاني اقامة ابتهال 9 
الطابق الثالت شقة 4 ، 159ع4، 

ابن جرير املغرب
 BENGUERIR BUSINESS CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي افريقيا 
زنقة إبن طفيل رقم 78 - 159ع4 بن 

جرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

195ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BENGUERIR BUSINESS  :

.CENTER
غرض الشركة بإيجاز : -التوطي 

-مركز االعمال.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  78 رقم  طفيل  إبن  زنقة  افريقيا 

159ع4 بن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 599  : محمد  الحوزي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : اكوجكال  صعير  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحوزي محمد عنوانه)ا) 
 78 حي افريقيا زنقة واد املخاز  رقم 

159ع4 ابن جرير املغرب.
اكوجكال عنوانه)ا)  السيد صعير 
حي تاشفي  رقم 522 49159 مراكش 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحوزي محمد عنوانه)ا) 
 78 حي افريقيا زنقة واد املخاز  رقم 

159ع4 ابن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 15 فبراير 

2922 تحت رقم 58.

7Iع5

KAMAR BENOUNA

AMSTERGI MOROCCO ش 
م م دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع

20160، Casablanca MAROC
AMSTERGI MOROCCO ش م 
م دات مساهم وحيد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 9)295 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2725ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
ش م م   AMSTERGI MOROCCO

دات مساهم وحيد.
-توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  الحاسوبية  املنتجات  وتسويق 

االكترونية 
- اصالح و صيانة اجهزة الكمعيوتر 

و االجهزة االكترونية 

الثمتيل االستراد و بشكل عام   -
املتبلقة  اشكالها  بجميع  التجارة 

بموضوع الشركة 
- النقل عن طريق العحر او البر او 
او ارسالية اي مادة  البعور  او  الجو 

دات الصلة باملوضوع .
اقامة   7  : عنوا  املقر االجتماعي 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 9)295 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 -

 Amstergi Holding الشركة 
FZE« : 1.000« بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 Amstergi Holding الشركة 
جفزا وا  اوفيس  عنوانه)ا)   »»FZE
جعل   FZJOA1401 400021 رقم 

علي دبي.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شايجو  ماتيو  السيد 
الشقة رقم   5 اقامة لو كاب الطابق 
 294(9 السلطا   مر9  شارع   ((

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 1ع2ع81.
8Iع5

طود9 شيكا9 كنسيلتنك

DESSALMAS
إعال  متبدد القرارات

طود9 شيكا9 كنسيلتنك
زنقة الطوابل السفلى شارع 

نواكشط رقم 26 تطوا  ، 999ع)، 
تطوا  املغرب

DESSALMAS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع بني 
عرو9 زنقة 4 رقم ع2 تطوا  - - 

تطوا  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(155

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 يناير   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط التجاري للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

استقالة وتسمية مسير جديد

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط التجاري للشركة من نقل 

العضائع للغير الى نقل مدر�سي للغير

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة من شارع عثما  

تطوا    59 رقم   28 زنقة  عفا   بن 

رقم   4 زنقة  عرو9  بني  شارع  الى 

ع2كويلما تطوا 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  من  درهم   199999 تفويت 

سمير  السيد  الى  الهنداوي  سلمى 

ععداالوي 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  من  1999حصة  تفويت 

سمير  السيد  الى  الهنداوي  سلمى 

ععداالوي

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

سلمى  السيدة  استقالة  مايلي: 

الهنداوي وتسمية مسير جديد السيد 

سمير ععداالوي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 611.

I)ع5
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SAVOIR EXPERT

D C R BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

D C R BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم عع 
زنقة 296 شارع يوسف ابن تاشفي  

- 1999ع صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع269

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانو   تم إعداد   291( يونيو  من 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 D C R  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز : مطعبة

األشغال املختلفة.
عع  رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
296 شارع يوسف ابن تاشفي   زنقة 

- 1999ع صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

: احمد  بريطل  البسري   السيد 

درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

احمد  بريطل  البسري  السيد 
تجزئة   1 بلوك   47 رقم  عنوانه)ا) 

بئرانرا  1999ع صفرو املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
احمد  بريطل  البسري  السيد 
تجزئة   1 بلوك   47 رقم  عنوانه)ا) 

بئرانرا  1999ع صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   19 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

يوليوز )291 تحت رقم 115.
549I

zerba service

zerba service
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

zerba service
افامة 12 الطابق é ادريسية فا9 ، 

9999ع، فا9 املفرب
zerba service شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اقامة 12 
ادريسية الطابق 2 فا9 - 9999ع 

فا9 املفرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4274(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2922 تقرر حل  98 فبراير  املؤرخ في 
zerba service شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   19.999 رأسمالها 
ادريسية   12 مقرها اإلجتماعي اقامة 
الطابق 2 فا9 - 9999ع فا9 املفرب 

نتيجة الزمة اقتصادية.
و عي :

و  الزوي�سي  طارق  السيد)ة) 
عنوانه)ا) اقامة 12 ادريسية الطابق 
2 فا9 9999ع فا9 املفرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 15 فبراير 2922 وفي اقامة 12 
9999ع فا9  2 فا9 -  ادريسية رقم 

املفرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 2922/)77.

541I

B.& B. COMPTA

GI PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

B.& B. COMPTA
6ع شارع الكفاح الطابق ع رقم ع 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 19159، الرباط املغرب

GI PHARMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفتح رقم 51 عمارة املنزه 11 

الطابق الثالث حي املنصور الذهبي 
تمارة - 12999 تمارة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.127(5(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2922 يناير   26 املؤرخ في 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 
 11 51 عمارة املنزه  تجزئة الفتح رقم 
الذهبي  املنصور  حي  الثالث  الطابق 
إلى  املغرب«  تمارة   12999  - تمارة 
 57 الفردو9 رقم  حي   89 »مشروع 

تمارة - 12929 تمارة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 9)74.

542I

FCF

FIDUCIAIRE COMPTAFISCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FCF
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300، الدار العيضاء 
املغرب

 FIDUCIAIRE COMPTAFISCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 65 زنقة 
شوفاليي بيارد رقم 4 بيافيدير - 

29459 الدارالعيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
)ع)5)1.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2921 أبريل   9( في  املؤرخ 

املصادقة على :
مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   199 شوهيد 
)ة)  حصة لفائدة السيد   199 أصل 
ياسي  مرشيد بتاريخ )9 أبريل 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 96 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2921 تحت رقم 7عع777.

Iع54

cafge

ETABLISSEMENTS M.TAZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

cafge
 Mustapha el maani، 24ع
20130، casablanca maroc

 ETABLISSEMENTS M.TAZI
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 2 

 ex caporal gastous( ( زنقة الكويت
20000 - ) الدار العيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

967ع7.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 94 فبراير 2922
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانو :  مقتضيات  مع  للشركة 
املصادقة على تفويت الحصة17599 
حصة للسيد التازي محسي  لصالح 

.السيد التازي شكيب
السيد  السابق  املدير  استقالة 

التازي محسي .
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تحويل الشكل القانوني SARL إلى 
SARL / AU

تبيي  املدير الوحيد السيد التازي 
شكيب

املمنوحة  املفرد  التوقيع  سلطة 
للسيد التازي شكيب

القانو   النظام  تحديث 
.األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 245ع81.

544I

omnium management

AL ATARIA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
AL ATARIA TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 151 
دوار سخينات سيدي حرازم فا9 - 

9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع4ع71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATARIA TRAV
-األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او العناء.
-أشغال الحدادة.

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 151 
 - دوار سخينات سيدي حرازم فا9 

9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سبيد جواد : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جواد  سبيد  السيد 
حي   14 عمارة   1 زنقة  االمل  شارع 
الوفاء 4 النرجس فا9 9999ع فا9 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جواد  سبيد  السيد 
حي   14 عمارة   1 زنقة  االمل  شارع 
الوفاء 4 النرجس فا9 9999ع فا9 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 4)7.

545I

FIDALUXE

JADMIOUI DELICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV Prince My Abdellah

 Résidence BAB
 DOUKKALA Bloc »B« 3éme

 Etage- bureau N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH MAROC
JADMIOUI DELICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رياض 
الزيتو  قسارية االحعا9 رقم 24 
مراكش. - 9ع499 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع82ع11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 فبراير   95
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JADMIOUI DELICE
غرض الشركة بإيجاز : بيع جمييع 

لوازم الحلويات..
رياض   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 24 رقم  االحعا9  قسارية  الزيتو  

مراكش. - 9ع499 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الرحيم  ععد  الجدميوي  السيد 
درهم   59.999 بقيمة  حصة   599  :

للحصة.
 599  : املهدي  الجدميوي  السيد 
حصة بقيمة 59.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  ععد  الجدميوي  السيد 
 27 عمارة  برج  امحميد  عنوانه)ا) 
مراكش   49999 مراكش   1( شقة 

املغرب.
املهدي  الجدميوي  السيد 
زرقطوني  شارع  امحميد  عنوانه)ا) 
مراكشع87 49999 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  ععد  الجدميوي  السيد 
 27 عمارة  برج  امحميد  عنوانه)ا) 
مراكش   49999 مراكش   1( شقة 

املغرب
املهدي  الجدميوي  السيد 
زرقطوني  شارع  امحميد  عنوانه)ا) 
مراكشع87 49999 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2921 تحت رقم 4786.

546I

mohammed boumzebra

ZONE MAISON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

ZONE MAISON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2) بلوك 

أ حي نزهة 1 - 299ع2 الفقيه بن 

صالح املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4285

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2922 فبراير   97 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ريطا  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

299 حصة اجتماعية من أصل 299 

رضوا   )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

البيساوي بتاريخ 97 فبراير 2922.

تفويت السيد )ة) منال ريطا 499 

 499 أصل  من  اجتماعية  حصة 

رضوا   )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

البيساوي بتاريخ 97 فبراير 2922.

ايت  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   499 الحاج 

)ة)  حصة لفائدة السيد   499 أصل 

فبراير   97 بتاريخ  الحاج  ايت  احمد 

.2922

زعمة  فاطنة  )ة)  السيد  تفويت 

299 حصة اجتماعية من أصل 299 

احمد ايت  )ة)  حصة لفائدة السيد 

الحاج بتاريخ 97 فبراير 2922.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

16 فبراير 2922 تحت رقم 69/2922.

547I
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مكتب املحاسعة

BOUGARROUM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسعة
شارع ععد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62999، الناظور 

املغرب
BOUGARROUM TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بئر انزرا  
بلوك ليلى سلوا  - 62792 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

651ع2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUGARROUM TRANS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
عنوا  املقر االجتماعي : بئر انزرا  
الناظور   62792  - بلوك ليلى سلوا  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : بوكروم  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد طارق بوكروم : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدمحمد بوكروم : 599 بقيمة 

199 درهم.
السيد طارق بوكروم : 599 بقيمة 

199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوكروم  محمد  السيد 
بوعرك   195 بلوك  مسبود  سكتور 

62792 الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  بوكروم  طارق  السيد 
بوعرك   195 بلوك  مسبود  سكتور 

62792 الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوكروم  محمد  السيد 
بوعرك   195 بلوك  مسبود  سكتور 

62792 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2921 تحت رقم 1564.
548I

cabinet comptable chtioui

عطاوي محمد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

عطاوي محمد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 4 مكرر 
شارع التلمساني - 2159) القصر 

الكعير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)ع11.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2921 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد عطاوي محمد معلغ 

رأسمالها 19.999 درهم وعنوا  
مقرها اإلجتماعي 4 مكرر شارع 

التلمساني - 2159) القصر الكعير 
املغرب نتيجة ل : انبدام النشاط 

التجاري.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (2159  - نونبر طريق قصر بجير   16

القصر الكعير املغرب. 

و عي :

و  الشتيوي  فؤاد  السيد)ة) 

التلمساني  شارع  مكرر   4 عنوانه)ا) 

املغرب  الكعير  القصر   (2159

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  الكعير  بالقصر  االبتدائية 

أكتوبر 2921 تحت رقم 14ع.

54(I

CABINET EL HAMMOUTI

TYF PREMIUM TILES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

62999، الناظور املغرب

TYF PREMIUM TILES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

بوطيب طريق ازغنغا  رقم 17 - 

62999 الناظور املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

عع168.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 دجنبر 2921 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ازغنغا   طريق  بوطيب  اوالد  »حي 

الناظور املغرب«   62999  -  17 رقم 

 62999  - سلوا   لغريعة  »دوار  إلى 

الناظور املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2922 تحت رقم 6ع1.

559I

HORIZON LINES SARL

عقد تسيير حر ألصل تجاري 
TELEBOUTIQUE ANOUAL

إعال  حر
عقد تسيير حر ألصل تجاري

TELEBOUTIQUE ANOUAL
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتطوا  
تسلم السيــد   ،22/92/2922 بتاريخ 
 Nour Eddine( نور الدين العوصيري
الجنسيــة،  مغربي   ،(EL-BOUSAIRI
للعطاقـة  الحامـل  األهليـة،  كامــل 
 ،L448918 رقم  للتبريف  الوطنيـة 
العوصيري  مرزوق  السيــد  من 
 ،(Marzouk EL BOUSAIRI(
األهليـة،  كامــل  الجنسيــة،  مغربي 
للتبريف  الوطنيـة  للعطاقـة  الحامـل 
وصالحية  حق   ،R1529ع رقم 
التجاري  لألصل  الحر  التسيير 
املخصص للخدمات الهاتفية الكائن 
رقم  أنوال،  مبركة  شارع  بتطوا ، 
وتواببه  مرافقه  بجميع  وذلك   ،2
التجاري  والشبار  الزبناء  شامال 
 TELEBOUTIQUE ANOUAL  »
التجاري  واآلثاث  والتجهيزات   »
وجميع  واملبدات  والسلع  والعضائع 
األدوات والرخص والحقوق امللحقة 

به واملخصصة إلستغالله.
موضوع  التجاري  األصل 
باملحكمة  مقيد  الحر  التسيير 
السيد  اسم  في  بتطوا   اإلبتدائية 
 Marzouk EL( العوصيري  مرزوق 

BOUSAIRI) تحت الرقم 12594.
خمس  ملدة  الحر  التسيير  انبقد 
)5) سنوات قابلة للتجديد تبتدئ من 
91 مار9 2922 و تنتهي في 28 فبراير 
مقابل معلغ شهري قدره ستة   2927

آالف )6.999) درهم.
551I

sofoget

FATNAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
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FATNAX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة، 
)5ع شارع محمد الخامس و زنقة 

سبتة الطابق السابع رقم )4 
14999 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

عع492.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2917 1ع من دجنبر  املؤرخ في 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 19.999 رأسمالها  معلغ   FATNAX
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
القنيطرة، )5ع شارع محمد الخامس 
 4( و زنقة سبتة الطابق السابع رقم 
 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   14999

زيادة خسائر الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة، 
زنقة  و  الخامس  محمد  شارع  )5ع 
 -  4( رقم  السابع  الطابق  سبتة 

14999 القنيطرة املغرب. 
و عي :

و  سوالم  محمد  السيد)ة) 
أزهرو    1(7 القنيطرة،  عنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   14999

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   17 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يناير 2918 تحت رقم 49ع56.

552I

LA VIE FISCALE

PHARMAMIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

PHARMAMIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي اكدال 
ا 277 سيدي يحي وجدة - 69999 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)876ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMAMIR
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوا  املقر االجتماعي : حي اكدال 
 69999  - سيدي يحي وجدة   277 ا 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
9) درهم،  معلغ رأسمال الشركة: 

مقسم كالتالي:
 (99  : لحمياني  حميد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد لحمياني عنوانه)ا) 
حي أكدال زنقة النسر رقم 79 سيدي 

يحي وجدة 69999 وجدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد لحمياني عنوانه)ا) 
حي أكدال زنقة النسر رقم 79 سيدي 

يحي وجدة 69999 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم )59.

Iع55

مكتب املحاسعة

RAHAN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

مكتب املحاسعة
شارع ععد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62999، الناظور 

املغرب
RAHAN CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري زنقة ) شارع الزايير - 62999 
الناضور املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18685
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   27 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوخايدة اكرام كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ ع9 فبراير 

2922 تحت رقم 296.
554I

sofoget

AZIX MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
AZIX MARKETING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة، 
أزهرو  رقم 7)1 149999 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
591عع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2917 دجنبر  من  1ع  في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
معلغ رأسمالها   AZIX MARKETING
مقرها  وعنوا   درهم   19.999
رقم  أزهرو   القنيطرة،  اإلجتماعي 
املغرب  القنيطرة   149999  1(7

نتيجة ل : زيادة خسائر الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة، 
أزهرو  رقم 7)1 - 14999 القنيطرة 

املغرب. 
و عي :

و  سوالم  محمد  السيد)ة) 
أزهرو    1(7 القنيطرة،  عنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   14999

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   17 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يناير 2918 تحت رقم 41ع56.
555I

FCF

KCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FCF
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300، الدار العيضاء 
املغرب

KCOM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 GROUPE وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 ,17-ATTAKKADDOUM, GH2
 2ème étage, Sidi Bernoussi -

29699 الداراليضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع47426.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 96 دجنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 GROUPE ATTAKKADDOUM,»
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 GH2-17, 2ème étage, Sidi

الدارالعيضاء   Bernoussi - 20600

 BRE-1, Complexe« إلى  املغرب« 

 Futuris Logistics, Lotissement

 ENNOUALA 2, Route de Rabat,

الدار العيضاء   Ain Sebaa - 20250

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع9  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 811285.

556I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE HOLD TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محمد بن ععدهللا زنقة املحمدية 
رقم 94 السمارة، 72999، السمارة 

املغرب

 STE HOLD TRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

البمارات رقم 5ع مكرر - 72999 

السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLD TRAV SARL AU

و  العناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 72999  - مكرر  5ع  رقم  البمارات 

السمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : احميم  فاضل  محمد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
احميم  فاضل  محمد  السيد 
 96 البمارة  بوكراع  زنقة  عنوانه)ا) 

رقم 91 72999 السمارة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
احميم  فاضل  محمد  السيد 
 96 البمارة  بوكراع  زنقة  عنوانه)ا) 

رقم 91 72999 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   98 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2921 تحت رقم 224/2921.
557I

sofoget

SOBECA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SOBECA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة, 
165 كرسيكا طريق مهدية 14999 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7عع26.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2918 12 من دجنبر  املؤرخ في 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 599.999 رأسمالها  معلغ   SOBECA
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

القنيطرة, 165 كرسيكا طريق مهدية 
 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   14999

زيادة خسائر الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة, 
 14999 مهدية  طريق  كرسيكا   165

القنيطرة املغرب. 
و عي :

و  بنسبيد  رشيد  السيد)ة) 
كرسيكا   165 القنيطرة,  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14999 مهدية  طريق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   12 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

فبراير )291 تحت رقم 4))62.
558I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

EXPRESS TRANS TAHR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt
 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

EXPRESS TRANS TAHR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي معاركة 

مجموعة 8 رقم 5، الطابق األول 
سيدي البرنو�سي، الدار العيضاء - 

29699 الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
57495ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2921 نونبر   9( املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 EXPRESS TRANS الشريك الوحيد 

TAHR معلغ رأسمالها 199.999 درهم 

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي معاركة 
األول  الطابق   ،5 رقم   8 مجموعة 

 - العيضاء  الدار  البرنو�سي،  سيدي 

الدار العيضاء املغرب نتيجة   29699

ل : العجز.

و حدد مقر التصفية ب حي معاركة 
األول  الطابق   ،5 رقم   8 مجموعة 

 - العيضاء  الدار  البرنو�سي،  سيدي 

29699 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :
و  يون�سي  رشيد  السيد)ة) 

حي القد9 اقامة الفدا   عنوانه)ا) 
سيدي   15 رقم   5 عمارة  البراكة 

الدار   29699 العيضاء  البرنو�سي 

العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

9ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 896669.

55(I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

G.A.O 4 TRAVELS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 comptable agrée* centre*

d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt

 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،

mohammedia maroc

G.A.O 4 TRAVELS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 291 شارع 
املقاومة اقامة لسعوا الطابق االول 
رقم 2 الدار العيضاء - 29554 الدار 

العيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع7ع448.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2921 نونبر   92 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 G.A.O 4 TRAVELS الشريك الوحيد
درهم   199.999 رأسمالها  معلغ 
291 شارع  وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
الطابق االول  اقامة لسعوا  املقاومة 
29554 الدار   - 2 الدار العيضاء  رقم 

العيضاء املغرب نتيجة ل : العجز.
 291 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق  اقامة لسعوا  املقاومة  شارع 
 29554  - 2 الدار العيضاء  االول رقم 

الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) حياة نضرب و عنوانه)ا) 
حي   5 رقم   5 زنقة  رقراق  ابي  شارع 
الحسني الدار العيضاء 9ع292 الدار 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 896661.
569I

 Etude Maître Hicham RAHMOUNI ELIDRISSI

Notaire

SPC
إعال  متبدد القرارات

 Etude Maître Hicham
RAHMOUNI ELIDRISSI Notaire

 ESPACE PALMIER IMM 34
 2 EME ETG N10 ، 20600،

CASABLANCA MAROC
SPC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 47 زنقة 

مصطفى املنفلوطي الدار العيضاء - - 
الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5242

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   1ع دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
التصديق على عقد هعة جزء  مايلي: 
2ع76  أي  االجتماعية  حصص  من 
السبيد  السيد  البائدة  حصص 
عمر  السيد  لفائدة  االبراهيمي 

االبراهيمي.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تبديل في صالحيات املسيرين
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تبديل القانو  االسا�سي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية
على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: صالحيات املسيرين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 9( بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812182.
561I

FCF

FIRST EPONGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  ممثل قانوني للشركة

FCF
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300، الدار العيضاء 
املغرب

FIRST EPONGE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 
 Km 12.500 Route 110

 Bd Chefchaouni - 20250
الدارالعيضاء املغرب.

»تبيي  ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51((1
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
وتعبا   2921 يوليوز   2( في  املؤرخ 
تبيي   تقرر  جدد  لتبيي  مسير)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 
- تازي ععا9

ذات  شركة   FIRST EPONGE  -
مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
 Km 12.500 Route اإلجتماعي ب: 
Bd Chefchaouni 20250 110 الدار 

العيضاء املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 1))51
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 819445.

562I

مقهى أورتيجيا

CAFE ORTIGIA مقهى أورتيجيا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مقهى أورتيجيا
الخميسات ، 15199، الخميسات 

املغرب
 CAFE ORTIGIA مقهى أورتيجيا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ودادية 
األزهر رقم العقبة271 - 15999 

الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع47)2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
مقهى   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CAFE ORTIGIA أورتيجيا
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

ودادية   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 15999  - العقبة271  رقم  األزهر 

الخميسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 199  : السماعلي  يسرى  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السماعلي  يسرى  السيدة 
جي  دي  �سي   1(( رقم  عنوانه)ا) 

15999 الخميسات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السماعلي  يسرى  السيدة 
جي  دي  �سي   1(( رقم  عنوانه)ا) 

15999 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 195.
Iع56

إئتمانيات الدريوش

 Société EXPLOITATION
CARRIERE SOUALEH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن ععد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 2999)، البرائش املغرب

 Société EXPLOITATION
CARRIERE SOUALEH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ابي 
الطيب البالمي,الطابق السفلي - 

2999) البرائش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع51ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اسماعيل  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   599 اليبقوبي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   599 أصل 
عطا هللا نبيل بتاريخ 29 يناير 2922.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبرائش بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 7ع2.

564I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

SOCIETE O H T D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE O H T D شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي فيال رقم 
ع2 تجزئة اإلنعبات 1 - 59959 

مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
))ع55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE O H T D
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
أشغال  في  العناء-مقاول  أو  املختلفة 

التنظيف و الحدائق.
فيال   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 59959 -  1 ع2 تجزئة اإلنعبات  رقم 

مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد حفي�سي عثما  
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حفي�سي عثما  عنوانه)ا) 
مكنا9   59959 اإلنعبات  ع2  رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حفي�سي عثما  عنوانه)ا) 
مكنا9   59959 اإلنعبات  ع2  رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم ع57.
565I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

ماديرا إينوكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثما  زنقة 12 رقم 7ع-)ع 
عي  الشق الدار العيضاء ، 29479، 

الدار العيضاء املغرب
ماديرا إينوكس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 89 تجزئة 
بساتي  العيضاء الهراويي  - 994)2 

الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)972ع4.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 9ع نونبر 2921 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد ماديرا إينوكس 
معلغ رأسمالها 199.999 درهم 

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 89 تجزئة 
بساتي  العيضاء الهراويي  - 994)2 

الدار العيضاء املغرب نتيجة ل : 

ظروف اقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب 89 تجزئة 

 2(994  - الهراويي   بساتي  العيضاء 

الدار العيضاء املغرب. 

و عي :

و  رميلة  مصطفى  السيد)ة) 
رقم  7ع  بلوك  مريم  اللة  عنوانه)ا) 

املغرب  العيضاء  الدار   29679  18

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 9)8125.

566I

IMEXFID

 LA MAROCAINE

 DE COLLECTE ET

 D›ENTREPOSAGE

 ECOLOGIQUE DES

DECHETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LA MAROCAINE DE COLLECTE

 ET D›ENTREPOSAGE

 ECOLOGIQUE DES DECHETS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الزنقة 12 
رقم 2ع1 سيدي مومن - 29649 

الدار العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع495عع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2922 فبراير   91 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) فاطمة الزهراء  تفويت السيد 
البي�سي 1 حصة اجتماعية من أصل 
سكينة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   1

البي�سي بتاريخ 1ع يناير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 825ع81.
567I

ste cofiguer sarl

 STE DECORATION PLATRE
ACHARQ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE DECORATION PLATRE
ACHARQ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملك 

الحرية 6 - 5199ع جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع224

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE DECORATION PLATRE

.ACHARQ
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او العناء
اشغال نهائية.

ملك   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحرية 6 - 5199ع جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .
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 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد العوعزاوي طاريق 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العبزاوي طارق عنوانه)ا) 
باب مرزوقة 5999ع تازة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة العبزاوي طارق عنوانه)ا) 
باب مرزوقة 5999ع تازة تازة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 2922/ع126.

568I

 BOULANGERIE PATISSERIE AMOUZOUNE

SALAMA

 BOULANGERIE PAISSERIE
AMOUZOUNE SALAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BOULANGERIE PATISSERIE
AMOUZOUNE SALAMA

 09BLOC 8 BIS ETAGE MG
 DERB SALAMA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 BOULANGERIE PAISSERIE

AMOUZOUNE SALAMA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
)9بلوك98مكرر98 ق/ج درب 
السالمة - 29999 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

147عع5
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BOULANGERIE PAISSERIE

. AMOUZOUNE SALAMA
-مخبز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)مشغل)  امليكانيكية  بالبملية 

اشتغال ستة أشخاص وأكثر
-مقهى.

)تاجر)  املشتركة  املعجنات  -بيع 
بالتفصيل.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  
درب  ق/ج  )9بلوك98مكرر98 
الدارالعيضاء   29999  - السالمة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
49ع حصة   : السيد عمر اموزو  

بقيمة 199 درهم للحصة.
9عع   : اموزو   املختار  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
9عع   : اموزو   املحفوظ  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اموزو   عمر  السيد 
بلوك 8 مكرر رقم ) درب السالمة ق 

ج 29999 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اموزو   عمر  السيد 
بلوك 8 مكرر رقم ) درب السالمة ق 

ج 29999 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )654.
56(I

SOLUCIA EXPERTISE

COMPTOIR ESPRESSO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
، CASABLANCA-MAROC

CASABLANCA MAROC ،299عع

COMPTOIR ESPRESSO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املباريف الدار العيضاء 9عع29 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

415عع5 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR ESPRESSO

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع القهوة، الكاكاو، شاي منقوع، 

منتجات غذائية، منتجات متنوعة.
 11 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

املباريف الدار العيضاء 9عع29 الدار 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 29.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 299  : لقاللش  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد لقاللش عنوانه)ا) 

فا9 9999ع فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد لقاللش عنوانه)ا) 

فا9 9999ع فا9 فا9

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 674ع81.

579I

ste cofiguer sarl

STE GENERATION FIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE GENERATION FIVE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى الطيبي 19 زاوية شارع عالل 
بن ععد هللا وابن بطوطة - 5199ع 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENERATION FIVE
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اجهزة الحواسب ومبدات التواصل.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زاوية شارع عالل   19 املسمى الطيبي 
5199ع   - بن ععد هللا وابن بطوطة 

جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.999  : محمد  البادي  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  البادي  السيد 
حي حمرية 5199ع جرسيف املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  البادي  السيد 
حي حمرية 5199ع جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 1264/2922.
571I

Fiduciaire jazouli mohammed

EURO 3R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فا9، 

9999ع، فا9 املغرب
EURO 3R شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 1 
محمد ععدو 5 الطابق 11 اقامة 
مجوريل 9999ع فا9 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6297(
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير   27 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   EURO عR
 599.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 
اقامة   11 الطابق   5 محمد ععدو   1
مجوريل 9999ع فا9 املغرب نتيجة 

لوقف النشاط.
و عي :

و  الرحموني  محمد  السيد)ة) 
 5 ععدو  محمد   1 رقم  عنوانه)ا) 
9999ع  مجوريل  اقامة   11 الطابق 

فا9 املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 1 رقم  وفي   2922 يناير   27 بتاريخ 
اقامة   11 الطابق   5 ععدو  محمد 

مجوريل 9999ع فا9 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 785/2922.

572I

CEMACONSEILS SARL

 HANAهناء هاوس ش.ذ.م.م
HOUSE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE DE METZ BENJDIA ، 1ع

20000، CASABLANCA MAROC
 HANAهناء هاو9 ش.ذ.م.م
HOUSE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كسو9 زنقة 5 رقم 58مكرر عي  

حرودة املحمدية - 9ع286 املحمدية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(27
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 يناير 2922 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 HANAهناء هاو9 ش.ذ.م.م
HOUSE SARL معلغ رأسمالها 
199.999 درهم وعنوا  مقرها 

اإلجتماعي تجزئة كسو9 زنقة 5 
رقم 58مكرر عي  حرودة املحمدية 
- 9ع286 املحمدية املغرب نتيجة 
ل : إمتصاص ألكثر من ثالث ارباع 

رأسمال الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عي   58مكرر  رقم   5 زنقة  كسو9 
9ع286 املحمدية  حرودة املحمدية - 

املغرب. 
و عي :

و  مروي  إبراهيم  السيد)ة) 
7ع  عمارة  جوهرة  إقامة  عنوانه)ا) 
رقم 2 سيدي مومن العيضاء 9ع286 
)ة)  كمصفي  املحمدية  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 14 فبراير 

2922 تحت رقم ع1ع.

Iع57

Fiduciaire jazouli mohammed

ELLEBBAR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فا9، 

9999ع، فا9 املغرب
ELLEBBAR TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
والد حّمو والد طيب 9999ع فا9 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع116ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 9ع دجنبر 2921 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ELLEBBAR TRAVAUX معلغ 

رأسمالها 99.999ع درهم وعنوا  
مقرها اإلجتماعي دوار والد حّمو والد 
طيب 9999ع فا9 املغرب نتيجة ل 

: وقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب دوار والد 
حّمو والد طيب 9999ع فا9 املغرب. 

و عي :
السيد)ة) رشيد اللعار و عنوانه)ا) 
ع2 بنسليما  ، ظهر  17 ، شارع  رقم 
لخمس 9999ع فا9 املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية : دوار والد 

حّمو والد طيب فا9

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا9 بتاريخ 27 يناير 2922 

تحت رقم 447.
574I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

RADIANCE AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt
 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

RADIANCE AGRICOLE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي معاركة 

مجموعة 8 رقم 5، الطابق األول 
سيدي البرنو�سي، الدار العيضاء - 

29699 الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
51)52ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2921 شتنبر   27 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 RADIANCE الوحيد  الشريك  ذات 
AGRICOLE معلغ رأسمالها 199.999 
اإلجتماعي حي  درهم وعنوا  مقرها 
الطابق   ،5 رقم   8 معاركة مجموعة 
الدار  البرنو�سي،  سيدي  األول 
العيضاء  الدار   29699  - العيضاء 

املغرب نتيجة ل : العجز.
و حدد مقر التصفية ب حي معاركة 
األول  الطابق   ،5 رقم   8 مجموعة 
 - العيضاء  الدار  البرنو�سي،  سيدي 

29699 الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

مريم غانم و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
زنقة   6 مجموعة  رشيد  موالي  حي 
الدار   29679 العيضاء  9ع  رقم   1
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم )89186.

575I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

JADAMIR INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt
 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

JADAMIR INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي معاركة 

مجموعة 8 رقم 5، الطابق األول 
سيدي البرنو�سي، الدار العيضاء - 

29699 الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)عع446.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2921 تقرر حل  )1 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 JADAMIR INVEST الشريك الوحيد
درهم   199.999 رأسمالها  معلغ 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي معاركة 
األول  الطابق   ،5 رقم   8 مجموعة 
 - العيضاء  الدار  البرنو�سي،  سيدي 
الدار العيضاء املغرب نتيجة   29699

ل : العجز.
و حدد مقر التصفية ب حي معاركة 
األول  الطابق   ،5 رقم   8 مجموعة 
العيضاء  الدار  البرنو�سي،  سيدي 
املغرب 29699 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :
السيد)ة) رزقي جدمي و عنوانه)ا) 
16 ممر بوكانفيلي ع 9 الدارالعيضاء 
املغرب  العيضاء  الدار   29459

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم 891868.
576I

Fiduciaire jazouli mohammed

ELLEBBAR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فا9، 

9999ع، فا9 املغرب
ELLEBBAR TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : دوار 

والد حّمو والد طيب 9999ع فا9 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع116ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  1ع دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات   ELLEBBAR TRAVAUX
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم  99.999ع 
اإلجتماعي دوار والد حّمو والد طيب 
لوقف  نتيجة  املغرب  فا9  9999ع 

النشاط.
و عي :

السيد)ة) رشيد اللعار و عنوانه)ا) 
ع2 بنسليما  ، ظهر  17 ، شارع  رقم 
لخمس 9999ع فا9 املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 1ع دجنبر 2921 وفي دوار والد 
حّمو والد طيب 9999ع فا9 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 845/2922.

577I

HARZEM SERVICES SARLAU

ELH CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème
 étage BD Mohamed V ، 26100،

Berrechid MAROC
ELH CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 158 شارع 

الحسن الثاني - 26199 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ELH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
 158  : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع الحسن الثاني - 26199 برشيد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : أحمد  الحيمر  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أحمد  الحيمر  السيد 
شارع عمر أبو ريشة حي القد9  4ع 

26199 برشيد املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أحمد  الحيمر  السيد 
شارع عمر أبو ريشة حي القد9  4ع 

26199 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 176.
578I

Siyaha Promote

Siyaha Promote
شركة املساهمة

حل شركة

Siyaha Promote S.A
شركة مساهمة« في طور التصفية« 
راسمالها االجتماعي 1.199.999,99 

درهم 
املقر االجتماعى 9ع شارع موالي 

يوسف الدار العيضاء
السجل التجاري 57ع175 – 

التبريف الجعائيع119764
حل الشركة

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
بتاريخ 1ع دسمبر 2921 لشركة

 Siyaha Promote
طور  »في  مساهمة  شركة 
 1.199.999 برأسمال  التصفية« 
شارع  9ع  االجتماعي:  مقرها  درهم 
قرر  العيضاء،  الدار  ـ  موالي يوسف 

املساهمو : 
ـ التصفية املسعقة للشركة بتاريخ 

1ع د يسمبر 2921
املديرالبام  الرئيس  مهام  إنهاء  ـ 
التام  االبراء  منحه  مع  للشركة 

والنهائي من خدمته
ـ إنهاء مهام أعضاء مجلس االدارة 
التام والنهائي من  مع منحهم االبراء 

خدمتهم
مهام مراقب الحسابات مع  إنهاء 

منحه البراء التام -
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والنهائي من خدمته

: السيدة  - تبيي  مصفي الشركة 

للعطاقة  بنيس،الحاملة  صوفيا 

الوطنية رقم

BE 71414ع
هالل  ابن  زنقة   14 ب  الساكنة 

الطابق األول الشقة رقم 6 حي راسي  

الدار العيضاء.

- تحديد عنوا  مقر التصفية: 9ع 

شارع موالي يوسف ـ الدار العيضاء، 

والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  ضعط  بكتابة  التبديلي 

 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812622 

57(I

ste cofiguer sarl

 STE EL KARROUMI TRAV
GUERCIF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE EL KARROUMI TRAV

GUERCIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى جلعير 1 الطابق االر�سي دوار 

حرشة كامعير - 5199ع جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COUR

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   96

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.KARROUMI TRAV GUERCIF
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة او العناء – اشغال التشجير 

– وسيط تجاري.
امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املسمى جلعير 1 الطابق االر�سي دوار 
جرسيف  5199ع   - كامعير  حرشة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الكرومي محمدين : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمدين  الكرومي  السيد 
عنوانه)ا) حرشة كامعير هوارة 5199ع 

جرسيف املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محمدين  الكرومي  السيد 
عنوانه)ا) حرشة كامعير هوارة 5199ع 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 14 فبراير 

2922 تحت رقم 1255/2922.

589I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

SYNERGY FORMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

SYNERGY FORMATION
شــركـة ذات املســؤولــيــة املـحـدودة 
رأسمال االجتماعي: 299.999 درهــم

املـقـر االجـتـماعي:87 تجزئة وفاء زنقة 
-ع املحمدية

تـبيي  مسيرآخر للشركة 
الـجــمـــع  مـحـضـر  بـمـقـتـضـى 
بـتــاريــخ  املنــبقـد  البــادي  غـيــر  الـبــام 

92/92/2922 للشــركة قـــرر:

تبيي  مسير آخر للشركة ملدة غير 
محدودة: السيدة منير نورة 

و بالتالي تصعح الشركة مسيرة من 
طرف : - السيد الحسن ابن الشريف 

الودغيري و السيدة منير نورة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

22/92/2922 تحت رقم 81ع
581I

LAYAL CONSULTING

FYAS BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT HOURIA 3

 N°14 2EME ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

FYAS BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
سبتة حي مريم رقم 6ع الطابق 1 
الشقة ع - 28829 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع81)2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 FYAS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BATIMENT
اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 
وجميع  العناء  أشغال  البقاري؛ 

الحرف.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1 الطابق  6ع  رقم  مريم  حي  سبتة 
الشقة ع - 28829 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 
199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:

اللطيف  ععد  اسمنات  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  ععد  اسمنات  السيد 
عنوانه)ا) 64 حي الصديق 2 9ع288 

املحمدية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  ععد  اسمنات  السيد 
عنوانه)ا) 64 حي الصديق 2 9ع288 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ ع9 فبراير 

2922 تحت رقم 245.

582I

CABINET CADRE CONSEIL

 MOSTAKBAL AKHDAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
 MOSTAKBAL AKHDAR SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار امراد 

تزارين زاكورة - ع4779 زاكورة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)76ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOSTAKBAL AKHDAR SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الزراعي.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ع4779 زاكورة  امراد تزارين زاكورة - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 
6.999.999,99 درهم، مقسم كالتالي:

 69.999  : داود  سليم  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  داود  سليم  السيد 
باحنيني  احمد  شارع   2 املسيرة  حي 
الداخلة  999ع7  الداخلة   194 رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  داود  سليم  السيد 
باحنيني  احمد  شارع   2 املسيرة  حي 
الداخلة  999ع7  الداخلة   194 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 االبتدائية بزاكورة بتاريخ 

2922 تحت رقم عع.

Iع58

BUREAU SALAM

BADLA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU SALAM
شارع األمير موالي ععد هللا عمارة 
27 رقم مكتب عB الطابق السفلي 
البيو  ، 79999، البيو  املغرب

BADLA CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الوكالة 

بلوك ف رقم 6)7 البيو  - 79999 

البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55ع49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BADLA CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات   - سائق  بدو   السيارات 

أخرى .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - البيو    7(6 الوكالة بلوك ف رقم 

79999 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : بادال  الواحد  السيد ععد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : السيد ععد الكعير محمدي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععد الواحد بادال عنوانه)ا) 
حي الفداء   24 زنقة بن خلقا  رقم 

البيو  79999 البيو  املغرب.

محمدي  الكعير  ععد  السيد 

عنوانه)ا) شارع خالد بن الوليد رقم 

ع1 حي طرا  صحراء البيو  79999 

البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ععد الواحد بادال عنوانه)ا) 
حي الفداء   24 زنقة بن خلقا  رقم 

البيو  79999 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 1ع4.

584I

O CAPITAL GROUP

Actif Promote

شركة املساهمة

قفل التصفية

Actif Promote S.A

شركة مساهمة »في طور التصفية« 

برأسمال 599.999,99 درهم

املقر االجتماعي: 9ع شارع موالي 

يوسف ـِ الدار العيضاء

السجل التجاري ))61ع1 – 

التبريف الجعائي 1191874 

قفل التصفية

بمقت�سى الجمع البام ا إلستثنائي 

لشركة  ديسمبر2921  1ع  بتاريخ 

Actif Promote

التصفية«  طور  »في  شركة 

درهم مقرها   599.999,99 برأسمال 

شارع موالي يوسف  9ع  االجتماعي: 

الدار العيضاء

: قرر الشركاء

- املصادقة على حسابات املصفي 

- توزيع عالوة التصفية

تصفية  قفل  على  املصادقة  ـ 

الشركة

مهام مصفي  املوافقة على إنهاء  ـ 

: السيدة صوفيا بنيس، من  الشركة 

للعطاقة  الحاملة  مغربية  جنسية 

BE 71الوطنية رقم 414ع

عنوا  مقر عملها 9ع شارع موالي 

منحها  مع  العيضاء  الدار  ـِ  يوسف 

االبراء التام والنهائي من خدمتها.

والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  ضعط  بكتابة  التبديلي 

 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير2922 تحت رقم 15ع819 

585I

O CAPITAL GROUP

Actif Management
شركة املساهمة

قفل التصفية

Actif Management S.A
شركة مساهمة »في طور التصفية« 

برأسمال 99.999,99ع درهم
املقر االجتماعي: 9ع شارع موالي 

يوسف ـِ الدار العيضاء
السجل التجاري )887ع1 – 

التبريف الجعائي1192158
قفل التصفية

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
 Actif لشركة  نونبر2921  9ع  بتاريخ 

Management
التصفية«  طور  »في  شركة 
درهم مقرها  برأسمال 300.000،00 
شارع موالي يوسف  9ع  االجتماعي: 

الدار العيضاء
: قرر الشركاء

حسابات  على  املصادقة   -
املصفي،

توزيع عالوة التصفية،  -
تصفية  قفل  على  املصادقة   -

الشركة،
مهام  إنهاء  على  املوافقة   -
صوفيا  السيدة   : الشركة  مصفي 
من جنسية مغربية الحاملة  بنيس، 
 BE 414ع71  رقم  الوطنية  للعطاقة 
شارع موالي  9ع   : عنوا  مقر عملها 
منحها  مع  العيضاء  الدار  يوسف 

االبراء التام والنهائي من خدمتها.
والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  ضعط  بكتابة  التبديلي 

التجارية بالدار العيضاء 
تحت  ديسمبر2921   16 بتاريخ 

رقم 894669 
586I

إئتمانيات محاسب األعمال

LASSMI AZIZI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانيات محاسب األعمال
1 شارع إفريقيا الطابق األول مكتب 

رقم ع ، 2999)، البرائش املغرب
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LASSMI AZIZI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

19 شارع مالك بن أنس - 2999) 

البرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LASSMI AZIZI CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 (2999  - أنس  بن  مالك  شارع   19

البرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : البصمي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد طارق البزيزي : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد البصمي عنوانه)ا) 
 (2999 19 شارع مالك بن أنس  رقم 

البرائش املغرب.

عنوانه)ا)  البزيزي  طارق  السيد 
الذهبي  املنصور  شارع  ع2  رقم 

2999) البرائش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

البصمي  الزهراء  السيدة فاطمة 
بن  مالك  شارع   19 رقم  عنوانه)ا) 

أنس 2999) البرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالبرائش  االبتدائية 

أكتوبر 2921 تحت رقم 1115.
587I

ACDEN

 DELOITTE FINANCIAL
ADVISORY

إعال  متبدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

 DELOITTE FINANCIAL
ADVISORY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: مارينا 
الدار العيضاء ، إيفوار 5 ، بالطو 
1 الطابق األر�سي ، شارع سيدي 

محمد بن ععد هللا ، ع2722 - - الدار 
العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

)ع4ع22.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2921 أبريل   95 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الرئي�سي من مارينا  املقر  نقل  مايلي: 
 1 بالطو   ،  5 إيفوار   ، الدار العيضاء 
الطابق األر�سي ، شارع سيدي محمد 
مارينا  إلى   ، ع2722   ، ععد هللا  بن 
 ، C الدار العيضاء ، إيفوار ع ، املعنى
الطابق الثالث ، شارع سيدي محمد 

بن ععد هللا ، ع2722 الدار العيضاء
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اعادة صياغة القانو  االسا�سي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :5 رقم  بند 
مارينا  في  الرئي�سي  املقر  يقع  مايلي: 
 ، C الدار العيضاء ، إيفوار ع ، املعنى
الطابق الثالث ، شارع سيدي محمد 
الدار العيضاء  ع2722   ، بن ععد هللا 
يمكن نقله إلى أي مكا  من نفس   .
املكا  بقرار بسيط من اإلدارة. يمكن 

إلى أي مدينة أخرى بقرار غير  نقله 
للشركة  يمكن  الشركاء.  من  عادي 
وكاالت أو فروع ومستودعات  إنشاء 

في املغرب و / أو في الخارج »            
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 2)8ع81.
588I

_

ISPARTA PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

_ ، 29299، الدار العيضاء املغرب
ISPARTA PRIVEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 91 
الدار العيضاء الرباط بناء أ 9 12 

سيدي البرنو�سي - 29199 - 29199 
الدار العيضاء ا ملغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)678ع4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   291( ماي   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISPARTA PRIVEE
تبليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االبتدائي  والتبليم  األطفال  )رياض 

واملتوسط   والثانوي).
عنوا  املقر االجتماعي : طريق 91 
 12 أ 9  الرباط بناء  يضاء  ع الدار ال
سيدي البرنو�سي - 29199 - 29199 

الدار العيضاء ا ملغرب..
أجلها  من  تأسست  ي  ت ال املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : الناصري  يد  السيد رش
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد الناصري عنوانه)ا) 
حي القد9 املعاركة مجموعة 22 رقم 
الدار   29299 و�سي العيضاء  البرن ع 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  ء  األسما

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الناصري عنوانه)ا) 
حي القد9 املعاركة مجموعة 22 رقم 
الدار   29299 رنو�سي العيضاء  الب ع 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  يداع  اإل تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  رية  التجا

يونيو )291 تحت رقم -.

58(I

cabinet jdaini

AUTO AMINOX BELHAJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
AUTO AMINOX BELHAJ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي سد محمد 
الخامس رقم 29 حي املسيرة بركا  - 

99عع6 بركا  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع2ع8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AMINOX BELHAJ
*كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدور سائق.
سد   : االجتماعي  املقر  عنوا  
حي املسيرة   29 محمد الخامس رقم 

بركا  - 99عع6 بركا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : بلحاج  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلحاج  محمد  السيد 
لبثامنة  99عع6  لبثامنة  املركز 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوشاني حسام عنوانه)ا) 
دوار بني وكيل اوالد الصغير لبثامنة 

99عع6 لبثامنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  ببركا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 114/2922.
5(9I

ste cofiguer sarl

STE K&K EMBALLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE K&K EMBALLAGE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى جلعير 1 دوار حرشة كامعير 
هوارة اوالد رحو - 5199ع جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COUR

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.K&K EMBALLAGE

غرض الشركة بإيجاز : - التغليف

- وسيط تجاري

- مطعبة.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا  

كامعير  دوار حرشة   1 املسمى جلعير 

5199ع جرسيف   - هوارة اوالد رحو 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : كوثر  اقريطة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كوثر  اقريطة  السيدة 

حي حمرية 5199ع جرسيف املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كوثر  اقريطة  السيدة 

حي حمرية 5199ع جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 14 فبراير 

2922 تحت رقم 1256/2922.

5(1I

ACDEN

E2IP MAROC
إعال  متبدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

E2IP MAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: منطقة 

التصدير الحرة النواصر - - 
الدارالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.415(91
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Laurent السيد  استقالة  قعول 
GUERIN من مهامه كمسير للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عليه  سيشرف  التسييرالذي  تأكيد 
السيد أشرف حمدو  ، الذي سصعح 
الصالحيات  بنفس   ، الوحيد  املسير 
على   ، تبيينه  عند  له  منحت  التي 
 14 املادة  في  النحو املنصوص عليه 

من النظام األسا�سي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

لم يتم تبديل اي بند
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814918.
5(2I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

MONEY BEN EL MAKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال 9 
الطابق الثالت شقة 4 ، 159ع4، 

ابن جرير املغرب

MONEY BEN EL MAKI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
اعليليش اوالد بوعلي الواد - 999ع4 

قلبة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5947
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONEY BEN EL MAKI
القيام   -  : غرض الشركة بإيجاز 
أو  القرض  أو  السلف  ببمليات 
الضما   أو  الدفع  أو  التحصيل 
عمليات  أو  الضما )  )صندوق 

الضما .
عنوا  املقر االجتماعي : دوار اوالد 
اعليليش اوالد بوعلي الواد - 999ع4 

قلبة السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
البي   حمر  الفتاح  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   799  :

للحصة.
99ع   : البي   السيد هشام حمر 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البي   حمر  الفتاح  ععد  السيد 
اوالد  اعليليش  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
قلبة السراغنة  999ع4  بوعلي الواد 

املغرب.
السيد هشام حمر البي  عنوانه)ا) 
دوار اوالد اعليليش اوالد بوعلي الواد 

999ع4 قلبة السراغنة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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البي   حمر  الفتاح  ععد  السيد 
اوالد  اعليليش  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
قلبة السراغنة  999ع4  بوعلي الواد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلبة السراغنة بتاريخ 17 

فبراير 2922 تحت رقم 68.

Iع)5

omnium management

 TAHER SOLUTIONS ET
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
 TAHER SOLUTIONS ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 77 
شارع الوفاء اقامة الوفاء 2 طريق 
صفرو فا9 - 9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع7149
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 TAHER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SOLUTIONS ET SERVICES
رجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعمال و تحويل االموال.
استشارات ادارية.

التداول في السلع و الخدمات..
 77 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
طريق   2 الوفاء  اقامة  الوفاء  شارع 

صفرو فا9 - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 899  : بنبمرو  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد توفيق بنبمرو : 299 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف بنبمرو عنوانه)ا) 
ع29 طريق موالي التهامي ط2 رقم ع 
العيصاء   29999 حي املر9 العيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  بنبمرو  توفيق  السيد 
رقم )66 تجزئة الرياض طريق صفرو 

فا9 9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنبمرو  توفيق  السيد 
رقم )66 تجزئة الرياض طريق صفرو 

فا9 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم ع85.
5(4I

MA GLOBAL CONSULTING

HESPERIS RESOURCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع ععد املومن و زنقة فا  

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
29999، الدار العيضاء املغرب

HESPERIS RESOURCES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي )5، شارع 
الرقطوني، الطابق الساد9، رقم 
18 - 29.999 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

467عع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HESPERIS RESOURCES

القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالعحوث و استغالل املوارد املبدنية.

عنوا  املقر االجتماعي : )5، شارع 

الرقطوني، الطابق الساد9، رقم 18 

- 29.999 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:

 ALIPH VENTURES الشركة 

بقيمة  حصة   SARL AU : 651

199,99 درهم للحصة.

 24(  : السيد نور الدين صبراوي 

حصة بقيمة 199,99 درهم للحصة.

 199  : بنشقرو   عادل  السيد 

حصة بقيمة 199,99 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ALIPH VENTURES الشركة 

شارع   ،5( عنوانه)ا)   SARL AU

الرقطوني، الطابق الساد9، رقم 18 

29999 الدار العيضاء املغرب.

صبراوي  الدين  نور  السيد 

2)ع  رقم  النهضة  تجزئة  عنوانه)ا) 

امحاميد 14999 مراكش املغرب.

السيد عادل بنشقرو  عنوانه)ا) 

إقامة طماريس آنفا 1 فيال رقم 9ع دار 

بوعزة 29999 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل بنشقرو  عنوانه)ا) 

إقامة طماريس آنفا 1 فيال رقم 9ع دار 

بوعزة 29999 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ......

5(5I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

MAROUANE RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

MAROUANE RENT CAR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 19 
رقم 24ع تجزئة القرويي  طريق عي  

الشقف - 9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7)ع71
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROUANE RENT CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات.
عنوا  املقر االجتماعي : : زنقة 19 
رقم 24ع تجزئة القرويي  طريق عي  

الشقف - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
99.999ع  معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
ععد  القري�سي  ابن سودة  السيد 
 199 بقيمة  حصة   1.599  : املالك 

درهم للحصة.
 1.599  : فطيمة  مسك  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ععد  القري�سي  ابن سودة  السيد 
24ع  رقم   19 زنقة  املالك عنوانه)ا) 
تجزئة القرويي  طريق عي  الشقف 

9999ع فا9 املغرب.
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السيدة مسك فطيمة عنوانه)ا) 
القرويي   تجزئة  24ع  رقم   19 زنقة 
فا9  9999ع  الشقف  عي   طريق 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ععد  القري�سي  ابن سودة  السيد 
24ع  رقم   19 زنقة  املالك عنوانه)ا) 
تجزئة القرويي  طريق عي  الشقف 

9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم )ع8.
5(6I

ste cofiguer sarl

STE LACH-BAGHI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE LACH-BAGHI CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى البركة 1 شارع موالي الحسن 
الطابق االول - 5199ع جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COUR
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LACH-BAGHI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املسمى البركة 1 شارع موالي الحسن 
جرسيف  5199ع   - االول  الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : مصطفى  االشهب  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : السيد اسعاغي ععد القادر 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  االشهب  السيد 

5199ع  اللويزات  حي  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب.

القادر  ععد  اسعاغي  السيد 

عنوانه)ا) جرسيف 5199ع جرسيف 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد  ععد  بركات  السيد 
عنوانه)ا) حي بوطويل زنقة 114 رقم 

98 9919) طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ )9 فبراير 

2922 تحت رقم ع125.

5(7I

casa internet agency

casa internet agency
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

« CASA INTERNET AGENCY

تأسيس شركة

السجل التجاري:  عع5268 

 بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ2921 

/12/29 بالدار العيضاء ، تم تأسيس 

ذات  املسؤولية  محددة  شركة 

املميزات التالية:

اجن�سي  انترنيت  كازا   : التسمية 

»ش.م.م.م.و« 

الهدف: تقديم الخدمات في مجال 

الرقمية،  املبلومات،  تكنولوجيا 

وإدارة  واإلنترنت واالتصاالت وإنشاء 

املواقع اإللكترونية، 

العيضاء   217  : االجتماعي  املقر 
الطابق مكرر روداني   1 رقم  ع  الدار 

ابراهيم 
درهم مجزأة   19.999 الرأسمال: 
درهم   199 199 حصة من فئة  على 
لكل واحدة مقسمة بي  الشركاء على 

الشكل التالي: 
جنطاي  كرسطوف  هيبر   199

حصة. 
هيبر  الشركة  مسير   : التسيير 

كرسطوف جنطاي 
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

1ع ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 895751.

5(8I

ste cofiguer sarl

 STE BERRAHOU GOUTTE A
GOUTTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE BERRAHOU GOUTTE A
GOUTTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اكدال رقم 4 الطابق الثالث - 

5199ع جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

 EN : رقم التقييد في السجل التجاري
COUR

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE BERRAHOU GOUTTE A

.GOUTTE

دراسة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
وانجاز مشاريع التنقيط بالري

- اشغال مختلفة او العناء

- اشغال غابوية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اكدال رقم 4 الطابق الثالث - 5199ع 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : برحو  امليلود  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برحو  امليلود  السيد 

دوار افريد  ملريجة 5199ع جرسيف 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  برحو  امليلود  السيد 

دوار افريد  ملريجة 5199ع جرسيف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 91 فبراير 

2922 تحت رقم )124.

5((I

PF EXPERTS

L›ECOLE DU DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS

 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

L›ECOLE DU DIGITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
مسلم تجزئة بوكار الطابق ع شقة 

14 باب دكالة مراكش 49999 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’ECOLE DU DIGITAL
-رئيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤسسة)مركز التكوين املنهي)
-خدمات املبلومات التجارية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
مسلم تجزئة بوكار الطابق ع شقة 14 
مراكش   49999 مراكش  دكالة  باب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 TAOUFIK ABOUDIA السيد 
درهم   19 بقيمة  حصة   : 1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 TAOUFIK ABOUDIA السيد 
 SAADA 2 VILLA 169 عنوانه)ا) 
مراكش   MARRAKECH 49999

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 TAOUFIK ABOUDIA السيد 
 SAADA 2 VILLA 169 عنوانه)ا) 
مراكش   MARRAKECH 49999

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 924عع1.

699I

AFIDACOM

LOGEREB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 17 تجزئة السيكو  األطلس 

طريق صفرو ، 9999ع، فا9 املغرب

LOGEREB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

811 درب 891 رقم 5ع مكرر الحي 

الصناعي سيدي إبراهيم - 9999ع 

فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ع714

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGEREB

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء املختلفة - منبش عقاري .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
مكرر الحي  5ع  رقم   891 درب   811

9999ع   - إبراهيم  سيدي  الصناعي 

فا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مهذب الدين سيدي ععد 

درهم   199 حصة بقيمة   299  : هللا 

للحصة.

 299  : السيدة لخصا�سي شيماء 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيدة مهذب الذين اللة تسنيم 
 199 بقيمة  حصة   299  : سيسيليا 

درهم للحصة.
اللة  الذين  مهذب  السيدة 
بقيمة  حصة   299  : رزا   روميساء 

199 درهم للحصة.
أريج  اللة  الذين  مهذب  السيدة 
درهم   199 299 حصة بقيمة   : دينا 

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهذب الدين سيدي ععد 
الكرز  ع1زنقة  رقم  عنوانه)ا)  هللا 

النرجس ب 9999ع فا9 املغرب.
شيماء  لخصا�سي  السيدة 
عنوانه)ا) رقم ع1زنقة الكرز النرجس 

ب 9999ع فا9 املغرب.
السيدة مهذب الذين اللة تسنيم 
ع1زنقة  رقم  عنوانه)ا)  سيسيليا 
فا9  9999ع  ب  النرجس  الكرز 

املغرب.
اللة  الذين  مهذب  السيدة 
روميساء رزا  عنوانه)ا) رقم ع1زنقة 
فا9  9999ع  ب  النرجس  الكرز 

املغرب.
أريج  اللة  الذين  مهذب  السيدة 
الكرز  ع1زنقة  رقم  عنوانه)ا)  دينا 

النرجس ب 9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهذب الدين سيدي ععد 
الكرز  ع1زنقة  رقم  عنوانه)ا)  هللا 

النرجس ب 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 4)8.
691I

FICODEF

MINASAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

MAROC

MINASAKAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالت رقم 21 إقامة رقم ع1 شارع 
ععد الكريم بنجلو  - 9999ع فا9 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINASAKAN
اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع  ع1  إقامة رقم   21 الثالت رقم 
فا9  9999ع   - ععد الكريم بنجلو  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
9عع حصة   : السيد محمد دادي 

بقيمة 199 درهم للحصة.
9عع   : دادي  إسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد إبراهيم دادي : 49ع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دادي  إبراهيم  السيد 
التازي  حي  النخلة  تجزئة   51 رقم 

املرجة 9999ع فا9 املغرب.
السيد إسماعيل دادي عنوانه)ا) 
9999ع  بنشقرو   ملياء  تجزئة   17(

فا9 املغرب.
عنوانه)ا)  دادي  محمد  السيد 
29 رقم ع6 حي املسيرة 9999ع فا9 

املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دادي  إبراهيم  السيد 
التازي  حي  النخلة  تجزئة   51 رقم 

املرجة 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 22/2922).

692I

cabinet jdaini

AFTOUT TRANSPORT
إعال  متبدد القرارات

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
AFTOUT TRANSPORT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة عي  
صفا احفير - 959ع6 بركا  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

7ع65.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
59 حصة  فوت السيد فاتحي محمد 
السيد  لفائدة  بالشركة  يملكها  التي 

بن درفوف ععد السالم.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عي   زنقة  من  الشركة  مقر  تحويل 
رقم  ورطا9  طريق  إلى  احفير  صفا 

)19 حي فلسطي  بركا 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
 59 مايلي: فوت السيد فاتحي محمد 
لفائدة  بالشركة  يملكها  التي  حصة 

السيد بن درفوف ععد السالم.
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
عي   زنقة  من  الشركة  مقر  تحويل 
رقم  ورطا9  طريق  إلى  احفير  صفا 

)19 حي فلسطي  بركا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  ببركا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 2922/)).
Iع69

شركة فيدوسو

AL HOCEIMA NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدوسو
192 شارع املوحدين الحسيمة ، 

2999ع، الحسيمة املغرب
AL HOCEIMA NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

ميرادور السفلي الحسيمة - 2999ع 
الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ع6ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOCEIMA NORD
تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األموال
- خدمات تسهيالت.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
2999ع   - ميرادور السفلي الحسيمة 

الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 699  : بوكزير  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدة نورة بوكزير : 499 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى بوكزير عنوانه)ا) 
حي ميرادور السفلي الحسيمة 2999ع 

الحسيمة املغرب.
السيدة نورة بوكزير عنوانه)ا) حي 
2999ع  الحسيمة  السفلي  ميرادور 

الحسيمة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى بوكزير عنوانه)ا) 
حي ميرادور السفلي الحسيمة 2999ع 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 47.

694I

خبرة الشرق

NEW-RAMZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خبرة الشرق
)4 شارع العكاي لهعيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم ع بركا  )4 شارع 
العكاي لهعيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم ع بركا ، ))6، بركا  

املغرب
NEW-RAMZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة رقو 
12 الطابق الثالث شارع االهرام 

حي الليمو  بركا  - 99عع6 بركا  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1عع8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
NEW-  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.RAMZ

غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقو 12 الطابق الثالث شارع االهرام 

بركا   99عع6   - بركا   الليمو   حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 NEW -RAMZ : 1.999 الشركة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 259  : الزناتي  السيدرمضا  

بقيمة 199 درهم.

السيد ععد القادر البسري : 259 

بقيمة 199 درهم.

 259  : زولكيف  ايكن  السيد 

بقيمة 199 درهم.

السيد ار9 كيا : 259 بقيمة 199 

درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزناتي عنوانه)ا)  السيد رمضا  

بركا  99عع6 بركا  املغرب.

البسري  القادر  ععد  السيد 

بركا   99عع6  بركا   عنوانه)ا) 

املغرب.

عنوانه)ا)  زولكيف  ايكن  السيد 

فرنسا - فرنسا فرنسا.

السيد ار9 كيا عنوانه)ا) تركيا - 

تركيا تركيا.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

البسري  القادر  ععد  السيد 

عنوانه)ا) بركا  99عع6 بركا  املغرب

عنوانه)ا)  زولكيف  ايكن  السيد 

فرنسا - فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  ببركا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 118/2922.

695I
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 LA MAROCAINE DE QUINCAILLERIE ET

»TRAVAUX »M Q T

 LA MAROCAINE DE«
 QUINCAILLERIE ET

TRAVAUX »M Q T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAROCAINE DE
 QUINCAILLERIE ET TRAVAUX

»»M Q T
26 محج كر9 السلطا  الطابق 

االول رقمع 26 محج كر9 السلطا  
الطابق االول رقمع، 9)292، 

الدارالعيضاء املغرب
 LA MAROCAINE DE»

 QUINCAILLERIE ET TRAVAUX
M Q T« شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 محج 
كر9 السلطا  الطابق االول رقمع 
الدارالعيضاء 9)292 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ع7عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LA MAROCAINE DE»  :
 QUINCAILLERIE ET TRAVAUX

.»M Q T
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ألعمال أو إنشاءات متنوعة.
26 محج   : عنوا  املقر االجتماعي 
كر9 السلطا  الطابق االول رقمع 
الدارالعيضاء   292(9 الدارالعيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 
199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسن املالح : 1.999 حصة 
بقيمة 199,99 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن املالح عنوانه)ا) حي 
البرنو�سي   29 رقم  ع1  القد9 زنقة 

29699 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن املالح عنوانه)ا) حي 
البرنو�سي   29 رقم  ع1  القد9 زنقة 

29699 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814988.
696I

شركة فيدوسو

Swani vacancy village
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدوسو
192 شارع املوحدين الحسيمة ، 

2999ع، الحسيمة املغرب
Swani vacancy village شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )6 زنقة 

صالح الدين األيوبي الطابق السفلي 
- 2999ع الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع6ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Swani : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.vacancy village

تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 
قرية سياحية

- مأوى سياحي.
زنقة   6(  : عنوا  املقر االجتماعي 
صالح الدين األيوبي الطابق السفلي 

- 2999ع الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : خالد  البشريوي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 259  : محمد  خضيري  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 259  : سمير  خضيري  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البشريوي خالد عنوانه)ا) 
زنقة صالح الدين األيوبي مركز   6(

املدينة 2999ع الحسيمة املغرب.
السيد خضيري محمد عنوانه)ا) 
11 زنقة بير لحلو حي املنزه الحسيمة 

2999ع الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)  سمير  خضيري  السيد 
11 زنقة بئر لحلو حي املنزه الحسيمة 

2999ع الحسيمة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشريوي خالد عنوانه)ا) 
زنقة صالح الدين األيوبي مركز   6(

املدينة 2999ع الحسيمة املغرب
السيد خضيري محمد عنوانه)ا) 
11 زنقة بير لحلو حي املنزه الحسيمة 

2999ع الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 48.
697I

GREEN MABANI

GREEN MABANI
إعال  متبدد القرارات

GREEN MABANI
 APPARTEMENT N°3 ZONE

 INDUSTRIELLE OULED
 SALEH SECTEUR 14 LOT

 141 BOUSKOURA، 20520،
CASABLANCA MAROC

GREEN MABANI »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شقة رقم 
ع املنطقة الصناعية اوالد صالح 

بقبة 141 قطاع 14 - 29529 الدار 
العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.59(847
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   98 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :91 رقم  قرار 
برادة  عمر  السيد  تفويت  مايلي: 
اصل  من  اجتماعية  حصة   299
299 حصة اجتماعية لفاءدة شركة 

 IMMOMAR
قرار رقم 92: الذي ينص على مايلي: 
السيدالغنجاوي  استقالة  قعول 

لحسن كمسير للشركة
على  ينص  الذي  ع9:  رقم  قرار 
محمد  الخيمة  السيد  تبيي   مايلي: 
التهامي  وزاني  عزيز  ووالسيد  و 

كمسيرا  للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :91 رقم  بند 

مايلي: مالكي الشركة 
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

مايلي: مسير الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 696ع81.
698I

cabinet jdaini

SOTIDA
إعال  متبدد القرارات

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
SOTIDA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
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وعنوا  مقرها االجتماعي: 8ع زنقة 
واد كيس حي املسيرة بركا  - 99عع6 

بركا  املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
41ع7.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   92 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العضائع*نقل  نقل   *: مهنة  إلغاء 

العضائع بدو  مرافق
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
التقني  الفحص   *: مهنة  وإضافة 

للمركعات
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
نقل العضائع*نقل   *: مهنة  إلغاء   1-
العضائع بدو  مرافق وإضافة مهنة 

:* الفحص التقني للمركعات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  ببركا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 2922/)11.

69(I

C E INVEST MAROC

AZT TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire
 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AZT TELECOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 11 
يناير مركز األبراج البمارة د الطابق 
ع رقم 11 مراكش 49999 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19(641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2929 دجنبر   98
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AZT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TELECOM
تثبيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شعكات االتصال واملراقعة.
 11 عنوا  املقر االجتماعي : شارع 
يناير مركز األبراج البمارة د الطابق 
مراكش   49999 مراكش   11 رقم  ع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : النعاوي سبد هللا  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : الحسن  الحميد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  سبد  النعاوي  السيد 
النخعي  ابراهيم  زنقة   69 عنوانه)ا) 
79ع29  املباريف   6 شقة  ع  طابق 

الدار العيضاء املغرب.
السيد الحميد الحسن عنوانه)ا) 
اقامة املدينة عمارة ه سيدي مبروف 

29289 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  سبد  النعاوي  السيد 
النخعي  ابراهيم  زنقة   69 عنوانه)ا) 
79ع29  املباريف   6 شقة  ع  طابق 

الدار العيضاء املغرب
السيد الحميد الحسن عنوانه)ا) 
اقامة املدينة عمارة ه سيدي مبروف 

29289 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2929 تحت رقم عع1188.

619I

شركة فيدوسو

Tele-soins
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
192 شارع املوحدين الحسيمة ، 

2999ع، الحسيمة املغرب
Tele-soins شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8) زنقة بئر 
انزرا  حي املنزه الحسيمة - 2999ع 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55عع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 أبريل   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
Tele-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.soins
الرعاية   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الصحية
- تقديم خدمات صحية بالطلب.

زنقة   (8  : عنوا  املقر االجتماعي 
 - الحسيمة  املنزه  حي  انزرا   بئر 

2999ع الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : ياسي   زريبيع  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسي   زريبيع  السيد 
95 زنقة ايت باها بلوك 9 الحسيمة 

2999ع الحسيمة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ياسي   زريبيع  السيد 
95 زنقة ايت باها بلوك 9 الحسيمة 

2999ع الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 28 أبريل 

2921 تحت رقم ع)4.

611I

2AIN GROUPE COMPTA

STE MEDIA61
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE MEDIA61 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 4ع زنقة 
القيد البسري - 999ع2 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع1246

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDIA61
غرض الشركة بإيجاز : صحفي // 

وكالة إعالنية.
زنقة  4ع   : عنوا  املقر االجتماعي 
مالل  بني  999ع2   - البسري  القيد 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمزة املتاقي : 1.999 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة املتاقي عنوانه)ا) باب 
 22 رقم   ( مار9 زنقة   2 فتوح شارع 

بني مالل 999ع2 بني مالل املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة املتاقي عنوانه)ا) باب 
 22 رقم   ( مار9 زنقة   2 فتوح شارع 

بني مالل 999ع2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم 4)1.
612I

EL MARSA CONSEIL

AYGE AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي القد9 شارع العبت ، 79999، 

البيو  املغرب
AYGE AFRIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 
الحسني زنقة تاملازو  رقم ع1 
البيو  - 79999 البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

عع494
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AYGE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AFRIQUE

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع  إنتاج  أخرى  شخصية 

الحقائب والحقائب.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحسني زنقة تاملازو  رقم ع1 البيو  

- 79999 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
البيني   ماء  القوم  سيد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   599  :

للحصة.
 599  : البيني   السيدة التاك ماء 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البيني   ماء  القوم  سيد  السيد 
 79999 البيو   الدشيرة  عنوانه)ا) 

البيو  املغرب .
البيني   ماء  التاك  السيدة 
البيو   الدشيرة  قيادة  عنوانه)ا) 

79999 البيو  املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البيني   ماء  القوم  سيد  السيد 
 79999 البيو   الدشيرة  عنوانه)ا) 

البيو  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 2922/ع48.
Iع61

2AIN GROUPE COMPTA

CADINAS
إعال  متبدد القرارات

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
CADINAS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
 N° 282 :وعنوا  مقرها االجتماعي

 BD MED V 3EME ETAGE APP 11
23000 - بني مالل املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19945

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   18 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرار الشريك الوحيد رفع را9 مال 
99999ع1  الى   199999 الشركة من 

بتأسيس الحساب الجاري
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قرار الشريك الوحيد يتغيير املقر الى 
ع5 اقامة  .الطابق السفلي كراج رقم 

نادية بني مالل
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
قرار الشريك الوحيد يتغيير املقر الى 
ع5 اقامة  .الطابق السفلي كراج رقم 

نادية بني مالل
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
قرار الشريك الوحيد رفع را9 مال 
99999ع1  الى   199999 الشركة من 

بتأسيس الحساب الجاري
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
1999 حصة الى  تغيير الحصص من 

999ع1 حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 98 دجنبر 

2921 تحت رقم 8ع12.

614I

WAY CONSEIL

COOLCHI POUR LE SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 COOLCHI POUR LE SPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الوحدة 
4 مخز  رقم 42ع مراكش - 49979 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9)9عع1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COOLCHI POUR LE SPORT

السلع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضية والتخييم وغيرها من املواد 

من نفس الطعيبة تاجرة بالتفصيل،

النشاط الريا�سي والفني

االستيراد والتصدير .

الوحدة   : املقر االجتماعي  عنوا  

 49979  - 42ع مراكش  4 مخز  رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : املهيري  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهيري  مريم  السيدة 

مراكش  42ع  مخز  رقم   4 الوحدة 

49979 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املهيري  مريم  السيدة 

مراكش  42ع  مخز  رقم   4 الوحدة 

49979 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2966.

615I
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STE DAY FINANCE

 STE SOUKRAT FIRAY SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم ع1 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 299ع2، 
الفقيه بن صالح املغرب

 STE SOUKRAT FIRAY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

األول تجزئة الخير 1 الرقم 7ع 
الفقيه بن صالح - 299ع2 الفقيه 

بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4(81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUKRAT FIRAY SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتالشيات.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
األول تجزئة الخير 1 الرقم 7ع الفقيه 
بن صالح - 299ع2 الفقيه بن صالح 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بلكو سبيد : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سبيد  بلكو  السيد 
تجزئة الخير رقم 7ع الفقيه بن صالح 

299ع2 الفقيه بن صالح املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سبيد  بلكو  السيد 
تجزئة الخير رقم 7ع الفقيه بن صالح 

299ع2 الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
16 فبراير 2922 تحت رقم 2922/ع6.
616I

STE DAY FINANCE

 STE MOUHASSIN CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم ع1 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 299ع2، 
الفقيه بن صالح املغرب

 STE MOUHASSIN CAR SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني رقم 71ع الطلعق 
الثاني الشقة رقم 2 الفقيه بن 

صالح - 299ع2 الفقيه بن صالح 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع8)4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUHASSIN CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطلعق  71ع  رقم  الثاني  الحسن 

الثاني الشقة رقم 2 الفقيه بن صالح 

- 299ع2 الفقيه بن صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : صالح  محاسن  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محاسن صالح  السيد 

 51 الرقم   1 الزنقة  السبادة  حي 

الفقيه بن  299ع2  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أمي   محاسن  السيد 

 51 الرقم   1 الزنقة  السبادة  حي 

الفقيه بن  299ع2  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

17 فبراير 2922 تحت رقم 64/2922.

617I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 LD ROAD WORLD
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 LD ROAD WORLD MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي رقم ع11 
الطابق التاني املنصور مكنا9 - 

59959 مكنا9 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49841

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وكيل بالبمولة في نقل العضائع..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 555.
618I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

SOCIETE BET ZAHRAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE BET ZAHRAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الليمو  
2 عمارة 9 شقة رقم ) بوفكرا  - 

92ع59 مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BET ZAHRAOUI
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األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العناء-مقاول في أشغال  املختلفة في 

النظافة.
الليمو    : عنوا  املقر االجتماعي 

 - بوفكرا    ( عمارة 9 شقة رقم   2

92ع59 مكنا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حفيظي أيت زهرة : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

زهرة  أيت  حفيظي  السيد 
مدينة  ف  241بلوك  رقم  عنوانه)ا) 

الوحدة 79999 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

زهرة  أيت  حفيظي  السيد 
مدينة  ف  241بلوك  رقم  عنوانه)ا) 

الوحدة 79999 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 798.

61(I

cafge

VOG CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

cafge

 Mustapha el maani، 24ع

20130، casablanca maroc

VOG CAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 15 زنقة 

إنوسور مر9 سلطا  - 29999 

الدار العيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

15ع157.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في )9 فبراير 2922

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانو :  مقتضيات  مع  للشركة 
واملدير  الشريك  وفاة  عن  إعال  

املرحومة السيدة حنا  شمشام.
حصصه  تخصيص   *  
حارتي  أوسامة  السيد  ورثة  لصالح 
السيد لكعير شمشام   ، حصة)   75(
والسيدة الزهرة لشهب  حصة)   59(
 59( زيد  حارتي  والسيد  59حصة) 
رزق  محمد  حارتي  والسيد  حصة) 
)59 حصة) و اآلنسة حارتي نور )25 

حصة).
تحويل  على  املوافقة   *  
حصة لكل من أوسامة حارتي  99ع 
شمشام  لكعير  السيد  حصة)   75(
والسيدة الزهرة لشهب  حصة)   59(
)59 حصة) لصالح السيد حارتي زيد 
والسيد حارتي محمد   ( )125حصة 
حارتي  واآلنسة  حصة)   125 رزق) 

نور59 حصة ).
الجدد  املديرين  تبيي    *  
السيد أسامة حارتي والسيدة حياة 
االشهب املديرة غير شريك املسؤولة 

عن نشاط النقل.
* صالحيات التوقيع فقط   

للسيد أوسامة حارتي.
* تجديد القانو  األسا�سي.  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 246ع81.
629I

FIDUHOUSE

AMHIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيعة زنقة غسا  
كنفاني ، 9999ع، فا9 املغرب
AMHIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 44 شارع 
محمد السالوي - 9999ع فا9 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)84ع6.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2922 فبراير   92 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية   AMHIA حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
محمد  شارع   44 اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  فا9  9999ع   - السالوي 

نتيجة ملنافسة شديدة في امليدا .
و عي :

أحمد البز و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
 2 طابق   1 إقامة اإلسماعيلية عمارة 
رقم ع 9999) طنجة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 92 فبراير 2922 وفي 44 شارع 
فا9  9999ع   - السالوي  محمد 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 99/922).
621I

fidomek

 SOCIETE 10 MINUTES
CLEAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE 10 MINUTES CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 BLC-C AP وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 36 ETAGE 7 DIYAR EL MENZEH

MEKNES - 50000 3 مكنا9 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE 19 MINUTES CLEAN

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املتنوعة.

 BLC-C  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 AP 36 ETAGE 7 DIYAR EL

 MENZEH ع MEKNES - 59999

مكنا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يونس االدري�سي البمراوي 

درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس االدري�سي البمراوي 

شقة   1 الطابق   24 عمارة  عنوانه)ا) 

 59999  5 مرجا   اليسر  تجزئة   4

مكنا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس االدري�سي البمراوي 

شقة   1 الطابق   24 عمارة  عنوانه)ا) 

 59999  5 مرجا   اليسر  تجزئة   4

مكنا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 797.

622I
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N2M CONSEIL-SARL

DOMINAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
DOMINAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن االول الزنقة 5 الرقم )1 
الطابق الثالث الرقم 6 - 62999 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
665ع2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMINAD
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعمال 
عقود التوطي .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1( الرقم   5 الزنقة  االول  الحسن 
 62999  -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : كمال  الزموري  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كمال  الزموري  السيد 
حي جبدار ازغنغا  الناضور 62999 

الناضور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كمال  الزموري  السيد 
حي جبدار ازغنغا  الناضور 62999 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 15 فبراير 

2922 تحت رقم ع26.
Iع62

FLASH ECONOMIE

ANACALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة 
ANACALL SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها 199.999 درهم
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 1(/91/2292 بتاريخ  بالدار العيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية: 
م  م  ش  شركة  التسمية:   -

 ANACALL SARLAU
- املوضوع: مركز االتصال وجميع 
األخرى،  األعمال  دعم  أنشطة 
والتدريب،  البمالء،  ومساعدة 

واالستشارات، واألنشطة التجارية. 
زنقة جو    4( املقر االجتماعي:   -
كوتيي,  الساد9  الطابق  جوريس 

الدار العيضاء..
- رأ9 املال: مائة ألف درهم )199 
DH 999,99) مقسمة إلى ألف حصة 
حصة اجتماعية)   1999( اجتماعية 
 199,99( بقيمة مائة درهم للحصة. 

 (DH
ووزعت على الشكل التالي: 

شركة   ELPIS CAR شركة   •
القانو   بموجب  مبسطة  مساهمة 
 (89.99 يعلغ رأ9 مالها   ، الفرن�سي 

 ، يورو)  وثماني   )تسبمائة  يورو 
كليبر  شارع   14 في  املسجل  ومكتبها 

75116 باريس ، فرنسا.
فابريس  بريتو  السيد  يمثلها 
جواز  وحامل  الجنسية  الفرن�سي 
 12AP51683 1000  : رقم  السفر 

حصة اجتماعية 
فاتح  من  االجتماعية:  السنة   -
يناير إلى الحادي والثالثو  من دجنبر.
:تسبة و تسبو  سنة من  املدة   -
في  اال  الفبلي  الشركة  تاسيس  يوم 

حالة التصفية املسعقة او التمديد. 
الشركة  تسير  واالدارة:  التسيير   -
جو�سي  أنطوا   السيد  طرف  من 
كولي فرن�سي الجنسية والحامل لجواز 

17AF03401 السفر رقم
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  العيضاء  للدار  التجاري 

27)1ع5.
624I

FLASH ECONOMIE

MIMA’S BOUSKOURA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة 
MIMA’S BOUSKOURA SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 199.999 درهم

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 95/91/2292 بتاريخ  بالدار العيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية: 
م  م  ش  شركة  التسمية:   -
 MIMA’S BOUSKOURA SARLAU
- املوضوع: مخبزة، ممو  حفالت. 
- املقر االجتماعي: 19 زنقة الحرية 
5,الدار  رقم  الشقة  الثالث  الطابق 

العيضاء..
- رأ9 املال: مائة ألف درهم )199 
DH 999,99) مقسمة إلى ألف حصة 
حصة اجتماعية)   1999( اجتماعية 
 199,99( بقيمة مائة درهم للحصة. 

 (DH

ووزعت على الشكل التالي: 
مغربية  بنجلو   مريم  السيدة 
الجنسية والحاملة للعطاقة الوطنية 

BE75495رقم ع
فاتح  من  االجتماعية:  السنة   -
يناير إلى الحادي والثالثو  من دجنبر.
:تسبة و تسبو  سنة من  املدة   -
في  اال  الفبلي  الشركة  تاسيس  يوم 

حالة التصفية املسعقة او التمديد. 
الشركة  تسير  واالدارة:  التسيير   -

من طرف السيدة مريم بنجلو 
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  العيضاء  للدار  التجاري 

1527ع5.

625I

FLASH ECONOMIE

SHK BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SHK BEAUTY SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 199.999 درهم
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 97/92/2292 بتاريخ  بالدار العيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملميزات التالية: 
 SHK شركة ش م م  التسمية:   -

 BEAUTY SARL
- املوضوع: صالو  تجميل 

شارع  ملتقى  االجتماعي:  املقر   -
ععد املومن وزنقة الرشاتي الطابق 1 

باب )2 الدار العيضاء.
- رأ9 املال: مائة ألف درهم )199 
DH 999,99) مقسمة إلى ألف حصة 
حصة اجتماعية)   1999( اجتماعية 
 199,99( بقيمة مائة درهم للحصة. 

 (DH
ووزعت على الشكل التالي: 

الحامل  وهب  بوعريف  السيد   -
 EE5616ع : رقم  الوطنية  للعطاقة 

599 حصة اجتماعية 
السيدة الصقلي الحسيني كنزة   -
 : رقم  الوطنية  للعطاقة  الحاملة 

A61222599 حصة اجتماعية
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فاتح  من  االجتماعية:  السنة   -
يناير إلى الحادي والثالثو  من دجنبر.
:تسبة و تسبو  سنة من  املدة   -
في  اال  الفبلي  الشركة  تاسيس  يوم 

حالة التصفية املسعقة او التمديد. 
الشركة  تسير  واالدارة:  التسيير   -
من طرف السيدة الصقلي الحسيني 

كنزة.
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  العيضاء  للدار  التجاري 

91)2ع5.
626I

FLASH ECONOMIE

PICXELLENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PICXELLENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة
 مقرها اإلجتماعي: )15 شارع 

يبقوب املنصور مدخل ب الطابق 
األول رقم 2 - الدار العيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)246ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة
PICXELLENCE:تسمية الشركة

ورش   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عمل تدريبية مختلفة

اإلنتاج السمعي العصري-
 جميع أعمال الطعاعة-

 15(  : االجتماعي  املقر  عنوا  
ب  مدخل  املنصور  يبقوب  شارع 

الطابق األول رقم 2 - الدار العيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة
 199.999 :معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
 : قدور  �سي  ايت  آسية  السيدة 

ععع حصة 
ععع   : كحيشة  لطيفة  السيدة 

حصة

4عع   : خزري  هللا  ععد  السيد 
حصة

والبائلية  الشخصية  :األسماء 
ومواطن مسيري الشركة

السيد ععد هللا خزري
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
العيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بتاريخ 14 فبراير 2922

627I

ASMAA MEDIA GROUP

SOUS SEING PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك )ع الرقم 

29 البرنو�سي العيضاء، 29999، 
العيضاء املغرب

SOUS SEING PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 زنقة 
أحمد املجاطي اقامة ليزابل الطابق 

1 الرقم 8 - ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع267ع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SOUS  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. SEING PRIVE
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
زنقة  ع1   : عنوا  املقر االجتماعي 
أحمد املجاطي اقامة ليزابل الطابق 1 

الرقم 8 - ا بيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حراتي محمد : 599 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : أوتروك  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  حراتي  السيد 
شارع أم الربيع مازوال اقامة النوادي 

شقة 24 ح ح ا لعيضاء املغرب .
السيد ابراهيم أوتروك عنوانه)ا) 
 127 16 عمارة  تجزئة التوحيد م 9 

دار بوعزة ا لعيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  حراتي  السيد 
شارع أم الربيع مازوال اقامة النوادي 

شقة 24 ا لعيضاء املغرب
السيد ابراهيم أوتروك عنوانه)ا) 
 127 16 عمارة  تجزئة التوحيد م 9 

دار بوعزة ا لعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع1  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812866.
628I

ASMAA MEDIA GROUP

SOBEST MONTAGE
إعال  متبدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك )ع الرقم 

29 البرنو�سي العيضاء، 29999، 
العيضاء املغرب

SOBEST MONTAGE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 
مر9 السلطا  الطابق 1 الشقة ع 

- - العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4(418(

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   25 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
599 حصة من طرف السيد  تفويت 

البعار بوشبيب لسيد املدني انس

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تبيي  السيد املدني انس مسير جديد 

للشركة 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
للحصص  الجديد  التقسيم  مايلي: 

االجتماعية 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التقسيم الجديد لرأسمال الشركة 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تبيي  مسسير أخر للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم عع6124.
62(I

HAMZA MKHANTER

ASSILA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HAMZA MKHANTER
 DR KARIAT BEN AOUDA SOUK
 EL ARBAA DU GHARB ، 14300،
 SOUK EL ARBAA DU GHARB

MAROC
ASSILA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
 DOUAR وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 LAMKARZA SOUK TLET EL
 GHARB SIDI BOUBKER EL HAJ
 - 14300 SOUK EL ARBAA DU

.GHARB MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27221

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير   28 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  معلغ   ASSILA TRANS
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
 DOUAR LAMKARZA اإلجتماعي 
 SOUK TLET EL GHARB SIDI
 BOUBKER EL HAJ - 1499ع SOUK
 EL ARBAA DU GHARB MAROC
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 DOUAR و حدد مقر التصفية ب
 LAMKARZA SOUK TLET EL
 GHARB SIDI BOUBKER EL HAJ
 SOUK EL ARBAA DU GHARB
SOUK EL ARBAA DU 99ع14 

 .GHARB MAROC
و عي :

 MOHAMMED السيد)ة) 
 DOUAR عنوانه)ا)  و   ASSILA
 LAMKARZA SOUK TLET EL
 GHARB SIDI BOUBKER EL HAJ
SOUK EL ARBAA DU 99ع14 
)ة)  كمصفي   GHARB MAROC

للشركة.
و   MOAD ASSILA السيد)ة) 
 DOUAR LAMKARZA عنوانه)ا) 
 SOUK TLET EL GHARB SIDI
 BOUBKER EL HAJ 1499ع SOUK
 EL ARBAA DU GHARB MAROC

كمصفي )ة) للشركة.
 MOHAMMED السيد)ة) 
 DOUAR عنوانه)ا)  و   ASSILA
 LAMKARZA SOUK TLET EL
 GHARB SIDI BOUBKER EL HAJ
SOUK EL ARBAA DU 99ع14 
)ة)  كمصفي   GHARB MAROC

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربباء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2922 فبراير  ع9  بتاريخ 

11112299/778ع2.
9Iع6

SOLUCIA EXPERTISE

INWATECH GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

INWATECH GROUPE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 8 زنقة 
محمد العاهي حي النخيل, املباريف - 

29999 الدار العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.274945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2922 فبراير  ع9  في  املؤرخ 

املصادقة على :
وشبيب  علي  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة  999.ع 
999.ع حصة لفائدة السيد )ة) كرام 

اقعال بتاريخ ع9 فبراير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 49عع81.
1Iع6

EXPERTUS

نماء كابيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 87
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc

نماء كابيتال شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
بروفا  و زنقة بابوم حي املحطة 
الطابق الثالث رقم عع مكتب ) 

الدارالعيضاء - 29999 الدارالعيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع51عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
نماء   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كابيتال.
الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القابضة.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة بروفا  و زنقة بابوم حي املحطة 
 ( مكتب  عع  رقم  الثالث  الطابق 
29999 الدارالعيضاء  الدارالعيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 
57.999.999ع درهم، مقسم كالتالي:
 : يوسف  الهالوي  السيد 
درهم   19 حصة بقيمة  42ع.672.ع 

للحصة.
السيد الهالوي خالد : 91).6)ع.4 

حصة بقيمة 19 درهم للحصة.
 : عائشة  الجزولي  السيدة 
درهم   19 حصة بقيمة  4عع.2.581 

للحصة.
 : فاطمة  الهالوي  السيدة 
درهم   19 حصة بقيمة  8عع.1.187 

للحصة.
 : إكرام  الهالوي  السيدة 
درهم   19 حصة بقيمة  8عع.1.187 

للحصة.
 : ععدالبالي  الهالوي  السيد 
درهم   19 حصة بقيمة  9)9.1)ع.4 

للحصة.
السيد الهالوي أنور : 9)9.1)ع.4 

حصة بقيمة 19 درهم للحصة.
 : أسامة  الهالوي  السيد 
درهم   19 حصة بقيمة  ع9.19)ع.4 

للحصة.
السيد الهالوي بشير : ع85.)8ع.4 

حصة بقيمة 19 درهم للحصة.
 : بدرالدين  الهالوي  السيد 
درهم   19 حصة بقيمة  ع85.)8ع.4 

للحصة.
)62.27ع   : إياد  الهالوي  السيد 

حصة بقيمة 19 درهم للحصة.
)62.27ع   : وائل  الهالوي  السيد 

حصة بقيمة 19 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الهالوي يوسف عنوانه)ا) 
 76 رقم  املدار9  شارع  البدير  حي 

16299 وزا  املغرب.
السيد الهالوي خالد عنوانه)ا) حي 
البدير شارع املدار9 رقم 76 16299 

وزا  املغرب.
السيدة الجزولي عائشة عنوانه)ا) 
 76 رقم  املدار9  شارع  البدير  حي 

16299 وزا  املغرب.
السيدة الهالوي فاطمة عنوانه)ا) 
 76 رقم  املدار9  شارع  البدير  حي 

16299 وزا  املغرب.
إكرام عنوانه)ا)  الهالوي  السيدة 
 19929 ع حسا   زنقة املدينة شقة 

الرباط املغرب.
ععدالبالي  الهالوي  السيد 
املدار9  البدير شارع  حي  عنوانه)ا) 

رقم 76 16299 وزا  املغرب.
السيد الهالوي أنور عنوانه)ا) حي 
البدير شارع املدار9 رقم 76 16299 

وزا  املغرب.
عنوانه)ا)  أسامة  الهالوي  السيد 
 76 رقم  املدار9  شارع  البدير  حي 

16299 وزا  املغرب.
السيد الهالوي بشير عنوانه)ا) حي 
البدير شارع املدار9 رقم 76 16299 

وزا  املغرب.
بدرالدين  الهالوي  السيد 
املدار9  البدير شارع  حي  عنوانه)ا) 

رقم 76 16299 وزا  املغرب.
السيد الهالوي إياد عنوانه)ا) حي 
البدير شارع املدار9 رقم 76 16299 

وزا  املغرب.
السيد الهالوي وائل عنوانه)ا) حي 
البدير شارع املدار9 رقم 76 16299 

وزا  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الهالوي يوسف عنوانه)ا) 
 76 رقم  املدار9  شارع  البدير  حي 

16299 وزا  املغرب
السيد الهالوي خالد عنوانه)ا) حي 
البدير شارع املدار9 رقم 76 16299 

وزا  املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع71ع81.
2Iع6

CORPOCONSULT SARL

KR CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CORPOCONSULT SARL
 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD OMAR AL KHAYAM

 ET RUE EL BANAFSAJ HAY
 RAHA CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
KR CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 419 شارع 
الزرقطوني الدار العيضاء - 29569 

الدار العيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع42265.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير  1ع  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«419 شارع الزرقطوني الدار العيضاء 
إلى  املغرب«  الدار العيضاء   29569  -
الطابق  سوكتاني،  حسن   2 »شارع 
السابع، الدار العيضاء - 29969 الدار 

العيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 719ع81.
Iعع6

MOUSSAOUI HAJJI

 NOMADA VIAGENS E
TURISMO LTADA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 NOMADA VIAGENS E
TURISMO LTADA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
البروج عرب الصعاح زيز ارفود - 

52299 ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع)156

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NOMADA VIAGENS E  :

.TURISMO LTADA
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرحالت السياحية 
تنظيم البروض واملهرجانات.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - ارفود  زيز  الصعاح  عرب  البروج 

52299 ارفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : حميد  يبقوبي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1.999  : حميد  السيديبقوبي 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حميد  يبقوبي  السيد 
قصر البروج عرب الصعاح زيز ارفود 

52299 ارفود املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حميد  يبقوبي  السيد 
قصر البروج عرب الصعاح زيز ارفود 

52299 ارفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 245.

4Iع6

SOLUCIA EXPERTISE

JIT TEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
JIT TEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املباريف - 9عع29 الدار العيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
87)47ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2921 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية   JIT TEC حل 
 199.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 
11 زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
العيضاء  الدار  9عع29   - املباريف 
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عي :
عنوانه)ا)  و  باز  نجيب  السيد)ة) 
جنات  تجزئة   (5 رقم  النسيم  حي 
الدار   29999 العيضة طابق السفلي 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 11 وفي رقم   2921 1ع دجنبر  بتاريخ 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
العيضاء  الدار  9عع29   - املباريف 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 785ع81.

5Iع6

mohammed boumzebra

INT ENERGIE SQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
INT ENERGIE SQ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 181 بلوك 

ع1 تجزئة الزهور الزنقة 249 - 
299ع2 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 INT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGIE SQ
 - : كهربائي  غرض الشركة بإيجاز 

مقاول بناء.
 181  : االجتماعي  املقر  عنوا  
بلوك ع1 تجزئة الزهور الزنقة 249 - 

299ع2 الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : بوععيد  سقيمي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سقيمي بوععيد عنوانه)ا) 
الفقيه بن  299ع2  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد سقيمي بوععيد عنوانه)ا) 
الفقيه بن  299ع2  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
21 فبراير 2922 تحت رقم 65/2922.

6Iع6

بوديم اشغال

بوديم اشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بوديم اشغال
75 تجزئة الفداء ، 69899، تاوريرت 

املغرب
بوديم اشغال شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 75 تجزئة 

الفداء - 69899 تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
142(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
بوديم   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اشغال.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء .
عنوا  املقر االجتماعي : 75 تجزئة 

الفداء - 69899 تاوريرت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد ااجي ععد الكريم 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  ععد  حاجي  السيد 
252 شارع موالي ععد هللا  عنوانه)ا) 

69899 تاوريرت املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  ععد  حاجي  السيد 
252 شارع موالي ععد هللا  عنوانه)ا) 

69899 تاوريرت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 19 دجنبر 

2921 تحت رقم 7/2921)ع.

7Iع6

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

GDANA AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
GDANA AGRI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
اسالهمة بني امحمد امزورة - 

26999 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GDANA AGRI SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : تربية وبيع 

وشراء املوا�سي و الدواجن الالحمة
استيراد و تصدير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اسالهمة بني امحمد امزورة - 26999 

سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد ععد هللا األومامي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ععد هللا األومامي عنوانه)ا) 
امزورة  امحمد  بني  اسالهمة  دوار 

26999 سطات املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ععد هللا األومامي عنوانه)ا) 
امزورة  امحمد  بني  اسالهمة  دوار 

26999 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بسطات بتاريخ 

2922 تحت رقم 42/2922.
8Iع6

مكتب عادل اليبقوبي

HYDRO INJAZ, SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب عادل اليبقوبي
54 شارع الحرية الطابق 1 رقم 
 TANGER ،(9999 ،7 طنجة

MAROC
HYDRO INJAZ, SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 
ابراهيم الروداني، زنقة السينا، 

إقامة بيطهوفن 2 الطابق ع رقم 82 
طنجــــة 9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12481(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYDRO INJAZ, SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز : إ  الشركة 
لها كهدف لحسابها الخاص باملغرب و 
األخرى،  العلدا   بكل  الغير  لحساب 
أو  شركات  مع  باملشاركة  أو  وحدها 
أشخاص طعيبيي ، األنشطة التالية:
أساسا : مبالجة النفايات، توزيع 
املاء، تطهير السائل، تدوير النفايات.

و  تدويرها  النفايات،  جمع 
مبالجتها

الغير  و  الخطيرة  النفايات  جمع 
خطيرة

و  البمومية  األشغال  كل  إنجاز 
أنواعه،  بكل  العناء  الخصوصية، 
النقل،  الطرق،  بناء  تنفيذ األشغال، 
بالخارد،  أو  املغرب  ذاخل  التجارة 
و  املواد  لكل  التصدير  و  االستيراد 
األدوات التي تذخل في ميدا  العناء 

واألشغال البمومية.
البمولة،  التجارية،  النشطة  كل 
االستيراد و  الوساطة بكل األشكال، 
التصدير وتقديم كل الخدمات سواء 

باملغرب أو الخارج.
البميات  كل   : عموما  وأكثر 
التجارية، الصناعية ، املالية، عقارية 
بطريقة  تتبلق  والتي  عقارية  غير  و 
من  بأي  معاشرة  غير  أو  معاشرة 

األهداف السالف ذكرها. .
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ابراهيم الروداني، زنقة السينا، إقامة 
بيطهوفن 2 الطابق ع رقم 82 طنجــــة 

9999) طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حعيب الرايس : 199 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرايس  حعيب  السيد 
مركب أمراح بلوك أ7 رقم 4 البوامة 

9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرايس  حعيب  السيد 
مركب أمراح بلوك أ7 رقم 4 البوامة 

9999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع25128.
I)ع6

LMT AUDITING

ARBO FRUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة املالية

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

ARBO FRUIT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي القمم 
تجزئة كلثوم الزنقة 1 رقم 9ع - 
29999 الدار العيضاء املغرب.

»تغيير السنة املالية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42921(
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 11 فبراير 2922
تقرر تغيير السنة املالية: إلى فاتح 
يناير لكل سنة تقويمية إلى 1ع دجنبر 

.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 668ع81.
649I

KAMAR BENOUNA

SOLAR POWER ش م م
إعال  متبدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع

20160، Casablanca MAROC
SOLAR POWER ش م م »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 29 زنقة 

ععا9 ابنو فرنا9 الوازيس - ع2919 
الدارالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع2)71ع.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   19 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الجمع البام الزيادة في راسمال 
من 4.999.999 درهم الى 6.999.999 
درهم و تغيير العند السابع و الثامن 

من القواني  
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 459ع81.

641I

cabinet fiduciaire jalal

ALFA FAMILY الفا فاميلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 9ع
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
ALFA FAMILY الفا فاميلي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 6 حي ميلتو  إقامة السبادة أ 
رقم 5ع طنجة طنجة 9999) طنجة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

5ع1154.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2922 فبراير   19 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   11.(99.999»

«199.999 درهم« إلى »12.999.999 

القيمة  رفع   : طريق  عن  درهم« 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251177.

642I

SELECT CONSEIL

LES DOMAINES CHAHBI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

SELECT CONSEIL

شارع ععد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 69ع29، العيضاء 

املغرب

LES DOMAINES CHAHBI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

سبتة إقامة رامي املكتب رقم 8 - 

99ع29 الدار العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.276621

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 16 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

نصراتي حسن كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )81499.

Iع64

CABINET EL HAMMOUTI

ORIBM SERVICES
إعال  متبدد القرارات

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

62999، الناظور املغرب
ORIBM SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 
الثانوية الجديدة بني أنصار - - 

الناظور املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22565

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   92 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السادة  تفويت  على  املصادقة  تمت 
و  واحمدالوافي  بوحنت  الحق  ععد 
 (99 مجموعه  ما  مبدا   ميمو  
السيد  لفائدة  اجتماعية  حصة 

سفيا  بوخريص.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأ9 مال الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم ))2.

644I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

SOCIETE FKELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
SOCIETE FKELEC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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 DOM وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 CHEZ LOT OTHMANIA

 QUARTIER ADMINISTRATIF
 3 EME ETAGE BENI MELLAL -

999ع2 بني مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8(7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2921 دجنبر  9ع  في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحوش  فؤاد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.999
دجنبر  9ع  بتاريخ  مستالي  يوسف 

.2921
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1ع يناير  االبتدائية بعني مالل بتاريخ 

2922 تحت رقم 196.
645I

STE FIDUCAT

HASSAN ITRI MALAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

HASSAN ITRI MALAKE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : امللك 
املسمى يانيس عمارة رقم 6 املتجر 
رقم 4 طريق الدار العيضاء كدية 
البعيد - 49999 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26195
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  1ع دجنبر  املؤرخ في 
شركة   HASSAN ITRI MALAKE
معلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي امللك املسمى يانيس 
طريق   4 رقم  املتجر   6 رقم  عمارة 

الدار العيضاء كدية البعيد - 49999 
مراكش املغرب نتيجة للتوقف النهائي 

عن النشاط.
و عي :

و  املتسلي  االله  ععد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) ح. م تجزئة البركة رقم ع6 
)ة)  49999 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
امللك  وفي   2921 دجنبر  1ع  بتاريخ 
املتجر   6 رقم  يانيس عمارة  املسمى 
كدية  العيضاء  الدار  طريق   4 رقم 

البعيد - 49999 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2772ع1.

646I

STE FIDUCAT

SMILE CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

SMILE CITY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : باب املنزه 
عمارة ل الطابق الثالث شقة رقم 12 

البزوزية - 49999 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع7ع86.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2921 تقرر حل  1ع دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية   SMILE CITY
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي باب املنزه عمارة ل 
الطابق الثالث شقة رقم 12 البزوزية 
نتيجة  املغرب  مراكش   49999  -

للتوقف النهائي عن النشاط.

و عي :
و  بنمعارك  خولة  السيد)ة) 
عمارة  تاركة  زهور  تجزئة  عنوانه)ا) 
مراكش   A5 49999 رقم   GH 1ع

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 1ع دجنبر 2921 وفي باب املنزه 
عمارة ل الطابق الثالث شقة رقم 12 

البزوزية - 49999 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم ع277ع1.
647I

BOUKHARI CONSEIL

RAKMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUKHARI CONSEIL
 BD RAHAL EL MASKININ 9ع

 ETAGE 2 APPT 5 30 BD RAHAL
 EL MASKININ ETAGE 2 APPT 5،

20000، CASA MAROC
RAKMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 

العيضاء الدار العيضاء 9ع291 الدار 
العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري  

عع5)ع4.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  96 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 199.999 معلغ رأسمالها   RAKMED
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 
العيضاء الدار العيضاء 9ع291 الدار 
تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  العيضاء 

نهائية.
و حدد مقر التصفية ب 75 شارع 
 16( رقم  األول  الطابق  يناير   11
املغرب 9ع291 الدار العيضاء املغرب. 

و عي :
السيد)ة) رشيد امرحار و عنوانه)ا) 
املغرب 9ع291 الدار العيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) خالد امغار و عنوانه)ا) 
املغرب 9ع291 الدار العيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و  امرحار  محمد  السيد)ة) 
الدار  9ع291  املغرب  عنوانه)ا) 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 96 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم  
عع5)ع4.

648I

 GROUPE DES INSTITUTS ARRAID DE 

 FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVE

SARLE

 GROUPE DES INSTITUTS
 ARRAID DE FORMATION
PROFESSIONNELLE PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GROUPE DES INSTITUTS
 ARRAID DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE PRIVE

SARLE
مراكش ، 49999، مراكش املغرب

 GROUPE DES INSTITUTS
 ARRAID DE FORMATION

 PROFESSIONNELLE PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة أو 
شيك دو باريس رقم 144 ، شارع 
محمد الخامس ، الطابق الثاني 

شقة .6 و 7 كيليز - 49999 مراكش 
مراكش

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع)1228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE DES INSTITUTS

 ARRAID DE FORMATION

.PROFESSIONNELLE PRIVEE

التكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنهي الخاص وجميع األنشطة ذات 

الصلة.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

، شارع   144 أو شيك دو باريس رقم 

الثاني  الطابق   ، الخامس  محمد 

49999 مراكش   - 7 كيليز  .6 و  شقة 

مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : السيد ععد االله بوطيب 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

599 حصة   : السيد عادل علوا  

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوطيب  االله  ععد  السيد 

 1( عمارة رقم ب   5 منار  عنوانه)ا) 

املنارة 49159 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  علوا   عادل  السيد 

 17( رقم   5 ت  ة  د  سبا  املحاميد 

49169 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوطيب  االله  ععد  السيد 

 1( عمارة رقم ب   5 منار  عنوانه)ا) 

املنارة 49159 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2ع9عع1.

64(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 SOLARDIS ENERGY
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
 SOLARDIS ENERGY

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
ععدالكريم بن جلو  رقم 42 الطابق 

6، مكاتب أشرف فا9 - 9999ع 
فا9 اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
85ع71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOLARDIS ENERGY  :

.MOROCCO
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املكيفات  تركيب  في  متخصصة 
 - االستراد  و  التصدير   - الهوائية 

األشغال املختلفة و أشغال العناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ععدالكريم بن جلو  رقم 42 الطابق 
9999ع   - فا9  أشرف  مكاتب   ،6

فا9 اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم بيكة : 759 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

اسماعيلي  علوي  الحسن  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   259  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بيكة  ابراهيم  السيد 
رقم 99) الطابق 1 الشقة 2 زنقة 21 
تجزئة القرويي  9999ع فا9 اململكة 

املغربية.
اسماعيلي  علوي  الحسن  السيد 
تجزئة   21 زنقة   126 رقم  عنوانه)ا) 
9999ع  زواغة فا9   ،2 البنبرة 9 

فا9 اململكة املغربية.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بيكة  ابراهيم  السيد 
رقم 99) الطابق 1 الشقة 2 زنقة 21 
تجزئة القرويي  9999ع فا9 اململكة 

املغربية
اسماعيلي  علوي  الحسن  السيد 
تجزئة   21 زنقة   126 رقم  عنوانه)ا) 
9999ع  زواغة فا9   ،2 البنبرة 9 

فا9 اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 822/22.

659I

PUSH CENTER

LEANIT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
LEANIT SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 19 

الدار العيضاء الدار العيضاء 29999 
الدار العيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

95)2ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEANIT SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : استشاري 
مصمم   ، محلل   ، )مبرمج  كمعيوتر 

كمعيوتر).
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوا  

احمد توكي الطابق 2 الشقة 19 الدار 

العيضاء الدار العيضاء 29999 الدار 

العيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : الدالل  ياسي   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدالل  ياسي   السيد 

ع2  املجموعة  املحيط  فضاءات 

ع1 اوالد  ع الشقة  4ع الطابق  عمارة 

الدار   29999 عزز النواصر العيضاء 

العيضاء املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الدالل  ياسي   السيد 

ع2  املجموعة  املحيط  فضاءات 

ع1 اوالد  ع الشقة  4ع الطابق  عمارة 

الدار   29999 عزز النواصر العيضاء 

العيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 95)2ع5.

651I
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MOUSSAOUI HAJJI

VILLE PEINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
VILLE PEINT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
رزيقات ع ص ز ارفود - 52299 

ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
156(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 VILLE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. PEINT
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

اشغال الصعاغة 
و  املختلفة  االشغال  في  مقاول 

العناء 
ومواد  الكميائية  املواد  صناعة 

الصعاعة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رزيقات ع ص ز ارفود - 52299 ارفود 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كريمي ععد الواحد : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدكريمي ععد الواحد : 1999 

بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  ععد  كريمي  السيد 
عنوانه)ا) شارع ععد الرحيم بوععيد 
الجديدة  سال   4 رقم   929 اقامة 

11199 سال الجديدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد  ععد  كريمي  السيد 
عنوانه)ا) شارع ععد الرحيم بوععيد 
الجديدة  سال   4 رقم   929 اقامة 

11199 سال الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 245.
652I

إئتمانية الوفاء

BELGACEM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم )7 

سطات ، 26999، سطات املغرب
BELGACEM TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
رحو اوالد عدو اوالد فار9 ابن احمد 

- 26959 ابن احمد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELGACEM TRANS

نقل   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
العضائع للغير

املصاحعة  غير  األمتبة  نقل   2-
لحساب الغير

-ع اإلستراد والتصدير.
عنوا  املقر االجتماعي : دوار اوالد 
رحو اوالد عدو اوالد فار9 ابن احمد 

- 26959 ابن احمد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : بلقاسم  خياري  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خياري بلقاسم عنوانه)ا) 
دوار اوالد رحو اوالد عدو اوالد فار9 
ابن احمد 26959 ابن احمد املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد خياري بلقاسم عنوانه)ا) 
دوار اوالد رحو اوالد عدو اوالد فار9 
ابن احمد 26959 ابن احمد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب  احمد بتاريخ 22 فبراير 

2922 تحت رقم 97/22.

Iع65

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

 SOCIETE SAFWAT DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH
 RUE 320, N244, Casablanca ،
20780، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE SAFWAT DE
CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 64 شارع 

ععد هللا املديوني درب عمر رقم 

2 الدار العيضاء - 29499 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1247ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE SAFWAT DE  :

. CONSTRUCTION

االنباش   : غرض الشركة بإيجاز 
البقاري 

أعمال العناء و التجهيز البقاري

أعمال مختلفة.

64 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 2 رقم  عمر  درب  املديوني  ععد هللا 

الدار العيضاء - 29499 الدار العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 

19.999.999 درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : هشام  املربوحي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املربوحي هشام عنوانه)ا)  السيد 
رقم 16 درب البرصة املدينة القديمة 

29499 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املربوحي هشام عنوانه)ا)  السيد 
رقم 16 درب البرصة املدينة القديمة 

29499 الدار العيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 97 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 811551.
654I

JURISMAG SARL

ULILI SARL AU
إعال  متبدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

ULILI SARL AU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية ليساسفة ، طريق 
الجديدة ، مركب دالي ، املدخل 
ب، الطابق األول - 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.271551

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   92 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
أهداف  من  التالي  النشاط  إلغاء 
وتوزيع  تسويق  تصنيع،   -  : الشركة 
واألعمال  التجميل  مستحضرات 
اليدوية - تصميم املنتجات الحرفية، 
تصنيع،   - الغذائية  وغير  الغذائية 
األولية  املواد  جميع  وبيع  شراء 
مستحضرات  إلنتاج  الضرورية 

التجميل واألعمال الحرفية ؛ 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األجتماعي  الهدف  تمديد 
: - صانع عطور  إلى البمليات التالية 
مستحضرات  وتصنيع  تصميم   -
التجميل والحرف اليدوية ؛ - تصميم 

وتصنيع أعواد الثقاب والشموع. 
على  ينص  الذي  ع:  رقم  قرار 
من القانو   ع  تبديل الفصل  مايلي: 

األسا�سي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  ع:  رقم  بند 
من القانو   ع  تبديل الفصل  مايلي: 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814916.

655I

2H EXPERT & FINANCE

STE AL BAZ DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

2H EXPERT & FINANCE
 N°634 BUREAU 8 LOT
 AL MASSAR، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE AL BAZ DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

) مركز تازارين - ع4779 زاكورة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2225
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 دجنبر 2921 تقرر حل 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

AL BAZ DISTRIBUTION معلغ 
رأسمالها 199.999 درهم وعنوا  

مقرها اإلجتماعي متجر رقم ) مركز 
تازارين - ع4779 زاكورة املغرب 

نتيجة ل : التوقف النهائي لنشاط 
الشركة.

متجر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ع4779 زاكورة   - ) مركز تازارين  رقم 

املغرب. 
و عي :

السيد)ة) لحسن العاز و عنوانه)ا) 
 49999  275 رقم   9  2 املسيرة 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   27 االبتدائية بزاكورة بتاريخ 

2921 تحت رقم 58.

656I

ESPERE CONSULTING

SPARE PARTS SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

SPARE PARTS SUD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 261 

بلوك 9 فوق الكدية تكيوين - 
89659 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
595((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SPARE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PARTS SUD
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

إكسسوارات و قطع غيار السيارات.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
261 بلوك 9 فوق الكدية تكيوين - 

89659 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : كيكو   خالد  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كيكو   خالد  السيد 
اقامة فال سو9 عمارة 96 شقة ع1 

بنسركاو 89999 اكادير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كيكو   خالد  السيد 
اقامة فال سو9 عمارة 96 شقة ع1 

بنسركاو 89999 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198686.
657I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

GOODS TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
21 اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ، 79991، 
طنجة املغرب

GOODS TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 
اسماعيل الطابق ع رقم ع طنجة - 

9999) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
577ع12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر  9ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOODS TRADE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي والدولي للعضائع.
 وكالء الشحن.

االستيراد والتصدير بشكل عام.
 استيراد وتصدير وتوزيع وتسويق 
جميع املنتجات واملستلزمات واملواد 

واملبدات واألدوات.
 جميع أنشطة النقل للموظفي  
والتالميذ والطالب والسياحة وغيرها 

من وسائل النقل البادية للركاب.
بشكل  والدولي  املحلي  النقل   -
والنقل  والتجميع  والتأجير  عام 
وبكافة  أنواعه  بكافة  بالشاحنات 

أشكاله وبكافة الوسائل.
وتصاريح  موافقات  استغالل 
غيره.  أو  التأجير  سبيل  على  النقل 
والتصدير  االستيراد  الشحن.  وكيل 

بشكل عام.
التجارية  البمليات  كافة   
والزراعية  والتمويلية  والصناعية 
والحرفية والسياحية والنقل ووكاالت 
اإليجار واالستيراد والتصدير بالنيابة 

عنها أو نيابة عن أطراف ثالثة.
 املشاركة املعاشرة أو غير املعاشرة 
للشركة في جميع املبامالت املالية أو 
البقارية أو األوراق املالية وفي جميع 
الصناعية  أو  التجارية  املؤسسات 
التي قد تكو  مرتعطة بغرض الشركة 

أو أي غرض مشابه أو ذي صلة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
موالي  اقامة   14 اسماعيل  موالي 
 - طنجة  ع  رقم  ع  اسماعيل الطابق 

9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : دينار  عصام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيدعصام دينار : 1999 بقيمة 
199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دينار  عصام  السيد 
هوالندا ع97ع نوتردام هوالندا.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دينار  عصام  السيد 
هوالندا ع97ع نوتردام هوالندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 9ع2599.
658I

STE FIDU-LIDOU SARL

STE KACIMI HAJAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
STE KACIMI HAJAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املهدي »مهدي ع« طريق ايموزار - 

9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1)ع71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   96
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KACIMI HAJAR

غرض الشركة بإيجاز : - صيدلية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - ايموزار  طريق  ع«  »مهدي  املهدي 

9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الناصري  القاسمي  هجر  السيدة 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناصري  القاسمي  هجر  السيدة 
زنقة  الحضري  شارع  عنوانه)ا) 
 2 رقم  كلميمة  اقامة  تالسينت 

9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الناصري  القاسمي  هجر  السيدة 
زنقة  الحضري  شارع  عنوانه)ا) 
 2 رقم  كلميمة  اقامة  تالسينت 

9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 9/2922ع8.
65(I

FLASH ECONOMIE

ALABAR CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE ALABAR« شركة
»CONSTRUCTION SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأسمال 199.999 درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 87، تجزئة 
جوهرة ايت مالك سكتور ع تيفلت 

RC : 673
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
استثنائي بتاريخ 2921.12.29 تم بيع 
جميع الحصص التي تملكها السيدة 
بقيمة  حصة   94( رشيدة،  مرت�سي 
درهم للحصة الواحدة لفائدة   199
السيد إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم 

زيلع،

حصص  توزيع  اصعح  وبهذا 
الشركة على الشكل التالي :

- السهلي يونس 519 حصة بقيمة 
199 درهم للحصة الواحدة

إبراهيم  بن  أحمد  بن  إبراهيم   -
درهم   199 بقيمة  حصة   4(9 زيلع 

للحصة الواحدة
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضعط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 
، تحت رقم 8عع بتاريخ ع2922.92.2 

669I

FLASH ECONOMIE

 ECOLE ZOOM DE
 L’AUDIOVISUEL ET DE
MULTIMEDIA PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ECOLE ZOOM DE « شركة
 L’AUDIOVISUEL ET DE

 »MULTIMEDIA PRIVEE SARL AU
إعال  عن تأسيس

بتاريخ  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   91/97/2921
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ، ذات املواصفات التالية: 
 ECOLE  « شركة   : التسمية   -
 ZOOM DE L’AUDIOVISUEL ET
 DE MULTIMEDIA PRIVEE SARL

»AU
في  مستشار   : - املوضوع 
إنتاج  املستمر)،  )التكوين  التسيير 
األفالم السينمائية التي تؤلفها أو التي 
 ، بها  املتبلقة  السيناريوهات  تؤلف 
تبيي  الطاقم الفني الالزم للتمثيل، 

التصوير وتسجيل الصوت.
رقم  مكتب  اإلجتماعي  املقر   -
 169 رقم  الديوري  محمد  شارع   1

القنيطرة
في  حدد   : الشركة  رأسمال   -
 1999 إلى  مقسم  درهم   199.999
حصة من قيمة 199 درهم للواحدة، 
كما  احماد،  السيد موموش  لفائدة 

تم تبيينه مسيرا للشركة.
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 91 من  تبتدئ   : املالية  السنة   -
يناير إلى 1ع دجنبر

من  ابتداءا  سنة   ((  : املدة   -
التأسيس النهائي للشركة

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -
اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط 
9414) بتاريخ  بالقنيطرة، تحت رقم 
15/92/2922، رقم السجل التجاري 

.64271
661I

FLASH ECONOMIE

 KAYA MODE
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

KAYA MODE INTERNATIONAL
رأسمالها:199.999 درهم

مقرها االجتماعي: 56 شارع موالي 
يوسف الطابق ع الشقة 14 الدار 

العيضاء
البام  الجمع  بمقت�سى 
 KAYA MODE لشركة  االستثنائي 
بتاريخ  املؤرخ   INTERNATIONAL

17 فبراير 2922
استقالة السيدة باري إحسا  من 

منصبها كمسيرة مشاركة لـلشركة
اإلشارة إلى: 

إحسا   باري  السيدة  -استقالة 
من مهامها كمسيرة مشاركة 

يسرى  باري  اآلنسة  -تبيي  
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 5))ع81
662I

INFOPLUME

CCHM TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

INFOPLUME
)14 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 9999)، طنجة 
املغرب

CCHM TRANS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

البراق اقامة الصفا و املروى الطابق 
السابع رقم 41 - 9999) طنجة 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122497

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2922 97 فبراير  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) داسلم 

عثما  كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251172-16951.
Iع66

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

SHAOUQ شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسال  مكنا9 ، 

59989، مكنا9 املغرب
شركة SHAOUQ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري الكائن برقم ع4، زنقة 

4، البمرا  2، الحاجب. - 51999 
الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. SHAOUQ

غرض الشركة بإيجاز : 1 - صناعة 

مواد التجهيز؛ 

2 - بيع مواد التجهيز؛.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 ،4 زنقة  ع4،  برقم  الكائن  التجاري 

 51999  - الحاجب.   ،2 البمرا  

الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة الشيت ليلى : 49ع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

9عع حصة   : السيدة زريوح يسرا 

بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة  9عع   : السيد زريوح وديع 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ليلى  الشيت  السيدة 
ع4،  4، رقم  زنقة   ،2 تجزئة البمرا  

الحاجب. 51999 الحاجب املغرب.

عنوانه)ا)  يسرا  زريوح  السيدة 

اقامة جوهرة ع رقم ع2 شارع موالي 

9969ع  فا9  صفرو  طريق  رشيد 

فا9 املغرب.

عنوانه)ا)  وديع  زريوح  السيد 

اقامة جوهرة ع رقم ع2 شارع موالي 

9969ع  فا9  صفرو  طريق  رشيد 

فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ليلى  الشيت  السيدة 
ع4،  4، رقم  زنقة   ،2 تجزئة البمرا  

الحاجب. 51999 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 771.

664I

BT CONSEIL

SETEC TECHNOLOGIE
شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
SETEC TECHNOLOGIE شركة 

التوصية باألسهم 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 14 شارع 

البشاري ، رقم 94 ، أكدال - 29999 
الرباط املغرب

تأسيس شركة التوصية باألسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122256
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
باألسهم  التوصية  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

باألسهم .
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SETEC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TECHNOLOGIE
األنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 
مثل  النقل  أنواع  لجميع  الهندسية 
شعكات السكك الحديدية والخطوط 
عالية السرعة والشعكات اإلقليمية 
واملترو  والقطارات  والترام  السريبة 
، وال سيما  والنقل في املوقع الخاص 
والتصميم  واملشورة  للدراسات 
التشغيل  وهندسة  والتخطيط 
من  كل  مع   ، العناء  و  والصيانة 

سلطات املقاوالت البامة والخاصة.
14 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
البشاري ، رقم 94 ، أكدال - 29999 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 SETEC FERROVIAIRE الشركة 
درهم   199 بقيمة  حصة   : 499

للحصة.
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 LUMIERES ET الشركة 
حصة   THECHNOLOGIE : 499

بقيمة 199 درهم للحصة .
 SETEC MAROC : 119 الشركة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة .
 SETEC TECHNOLOGIE الشركة
حصة بقيمة   ASSOCIES SAS : (9

199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SETEC FERROVIAIRE الشركة 
عنوانه)ا) معنى السي  املركزي52-42 
 29999 الرابع7558-  رصيف 

سيدكس فرنسا.
 LUMIERES ET الشركة 
عنوانه)ا)   THECHNOLOGIE
منطقة سابينو الصناعية تقسيم )1 

29999 النواصر املغرب.
 SETEC MAROC الشركة 
شارع ابو حنيفة أكدال  ع  عنوانه)ا) 

29999 الرباط املغرب.
 SETEC TECHNOLOGIE الشركة
ASSOCIES SAS عنوانه)ا) 14 شارع 
البشاري شقة رقم 4 29999 الرباط 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 2 عنوانه)ا)  كريم  عمري  السيد 
مارينا   ،2 رقم  إقامة باب العحر ف8 

29999 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 85)157.
665I

أفاك أوديت

بلودور هوطيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب
بلودور هوطيل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 ساحة 
الكويت الطابق الثاني رقم 12 - 
طنجة - 9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2914 ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
بلودور   : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

هوطيل.
غرض الشركة بإيجاز : •  إدارة 

الفندق. 
في  للسياحة  الترويج   •
املغرب من خالل األنشطة الفندقية، 
تنظيم  الرحالت الثقافية،  املطاعم، 
الندوات واملؤتمرات، الرحالت، التنزه 

وغيرها من األنشطة السياحية.
النقل السياحي.  •

لها  ودراسات  نصائح   •
عالقة معاشرة أو غير معاشرة بقطاع 

الفنادق والترويج السياحي.
وأثاث  تجهيزات  تأجير   •

الفنادق.
تنظيم حفالت الزفاف.  •

املوارد  وإدارة  التسويق   •
البشرية.

مبدات  وبيع  شراء   •
الفنادق.

استيراد و تصدير.  •
2 ساحة   : عنوا  املقر االجتماعي 
 -  12 رقم  الثاني  الطابق  الكويت 

طنجة - 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد إريك روبرت جريجوير : 59 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 59  : جونز  آال   برادلي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جريجوير  روبرت  إريك  السيد 

الواليات   ، ميشيغا   عنوانه)ا) 

الواليات  ميشيغا    48291 املتحدة 

املتحدة.

السيد برادلي آال  جونز عنوانه)ا) 

ع7757  الواليات املتحدة   ، تكسا9 

تكسا9 الواليات املتحدة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

جريجوير  روبرت  إريك  السيد 

الواليات   ، ميشيغا   عنوانه)ا) 

الواليات  ميشيغا    48291 املتحدة 

املتحدة

السيد برادلي آال  جونز عنوانه)ا) 

ع7757  الواليات املتحدة   ، تكسا9 

تكسا9 الواليات املتحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2914 تحت رقم 2688.

666I

أفاك أوديت

بلودور هوطيل
إعال  متبدد القرارات

أفاك أوديت

2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب

بلودور هوطيل »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 2 ساحة 

الكويت الطابق الثاني رقم 12 - 

طنجة - 9999) طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65557

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2914 تم اتخاذ   19 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نقل املقر الرئي�سي للشركة من عنوا  

طنجة 2 ساحة الكويت الطابق الثاني 

رقم 12 إلى البنوا  التالي طنجة 8ع أ 

شارع املابارا.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املالبس  كي  و  أنشطة غسل  اضافة 
االنشطة  و   ، النقل   ، املطاعم   ،
الرئي�سي  النشاط  إلى  السياحية 

للشركة
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   4 و  ع  املادتي   تبديل 

األسا�سي 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تهدف الشركة لها أو لحساب غيرها 
سواء في املغرب أو في الخارج: • غسل 
و  النقل  املطاعم   • املالبس  كي  و 
الفندق.  •إدارة  السياحية  االنشطة 
من  املغرب  في  للسياحة  •الترويج 
املطاعم،  خالل األنشطة الفندقية، 
الندوات  تنظيم  الثقافية،  الرحالت 
التنزه وغيرها  الرحالت،  واملؤتمرات، 

من األنشطة السياحية. • 
ئح  نصا النقل السياحي. • 
أو غير  لها عالقة معاشرة  ودراسات 
والترويج  الفنادق  بقطاع  معاشرة 
تجهيزات  تأجير  السياحي. • 
حفالت  تنظيم  وأثاث الفنادق. • 
املوارد  وإدارة  التسويق  الزفاف. • 
وبيع  شراء  البشرية. • 
مبدات الفنادق. •استيراد و تصدير. 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
أ شارع  8ع  طنجة   : املقر اإلجتماعي 

املابارا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2914 تحت رقم ع579.
667I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE BOYAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربباء الغرب ، 99ع14، 

سوق األربباء الغرب املغرب
STE BOYAMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

الدرهميي  - 99ع14 سوق األربباء 

الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع2758

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   92

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOYAMED

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع الوطنية و الدولية و التصدير 

و االستراد .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

األربباء  سوق  99ع14   - الدرهميي  

الغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امحمد  العية  السيد 

99ع14  دوار ادرهميي  قرية بنبودة 

سوق األربباء الغرب املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امحمد  العية  السيد 

99ع14  دوار ادرهميي  قرية بنبودة 

سوق األربباء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربباء  بسوق  االبتدائية 

بتاريخ 97 فبراير 2922 تحت رقم ع8.

668I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

SEPTIEME QAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

4ع زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 14999، القنيطرة املغرب

SEPTIEME QAF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

24 هكتار سكتور 2 عمارة 7 تمارة 

املسيرة - 12999 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ع55ع1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEPTIEME QAF

غرض الشركة بإيجاز : - محل بيع 

املواد الغذائية

- تجارة

- سوق ممتاز )سوبيريت).

عنوا  املقر االجتماعي : تجزئة 24 

هكتار سكتور 2 عمارة 7 تمارة املسيرة 

- 12999 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : هشام  موقس  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  موقس  السيد 

227 زنقة ععد املالك بن مروا  م 9 

ع السوي�سي 19179 الرباط املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  موقس  السيد 

227 زنقة ععد املالك بن مروا  م 9 

ع السوي�سي 19179 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 7516.

66(I

INFOPLUME

CCHM EXPRESS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

INFOPLUME

)14 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 9999)، طنجة 

املغرب

 CCHM EXPRESS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

البراق اقامة الصفا و املروى الطابق 

السابع رقم 41 - 9999) طنجة 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1228(7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي    2922 97 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الغلبزوري كريم كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251171-1659.

679I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ECO TASSAOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

ECO TASSAOUT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 11) 

النخلة 2 قلبة السراغنة - 999ع4 

قلبة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع287.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تقرر حل  1ع دجنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ECO TASSAOUT الشريك الوحيد 

درهم   199.999 رأسمالها  معلغ 

 (11 رقم  اإلجتماعي  وعنوا  مقرها 

999ع4   - قلبة السراغنة   2 النخلة 

 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلبة 

عجز الشركة عن تغطية مصاريفها.

و حدد مقر التصفية ب رقم 11) 

999ع4   - قلبة السراغنة   2 النخلة 

قلبة السراغنة املغرب. 

و عي :

السيد)ة) طارق حلوم و عنوانه)ا) 
قلبة   2 النخلة  حي  ع82  رقم 

السراغنة  قلبة  999ع4  السراغنة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلبة السراغنة بتاريخ ع9 

فبراير 2922 تحت رقم 2922/)4.

671I
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TY CONSULTING

 COST SAVING SOLUTIONS

CORPORATION
إعال  متبدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 COST SAVING SOLUTIONS

CORPORATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

 C/O CAE :وعنوا  مقرها االجتماعي

Ilot 43B, الفضاء )/42 منطقة 

تجهيز الصادرات - 9999) طنجة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع956).

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2921 تم اتخاذ   1ع دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قعول إستقالة املدير املساعد السيد 

طارق مها�سي

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 15 و   14 للمادتي   التبديل النسبي 

من النظام األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251989.

672I

ASMAA MEDIA GROUP

L›EVEIL MENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك )ع الرقم 

29 البرنو�سي العيضاء، 29999، 

العيضاء املغرب

L›EVEIL MENTAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6 حي 

املنصور البعيدي - ا لعيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14(655

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 دجنبر   98 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) لحسن البمري 
أصل  من  اجتماعية  حصة   499
امينة  )ة)  499 حصة لفائدة السيد 

البمري بتاريخ 98 دجنبر 2921.
البمري  ايوب  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   199
امينة  )ة)  199 حصة لفائدة السيد 

البمري بتاريخ 98 دجنبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 565)89.
Iع67

GOUNOUAR SARL AU

كونوار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GOUNOUAR SARL AU
 N 171 MHAMID 5

MARRAKECH ، 40000، مراكش 
املغرب

كونوار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع19 
طوالة بريمة - 49999 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6267(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   21 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
معلغ  كونوار  الوحيد  الشريك  ذات 

وعنوا   درهم   19.999 رأسمالها 

طوالة بريمة  ع19  مقرها اإلجتماعي 

ل  نتيجة  املغرب  مراكش   49999  -

لالزمة  نظرا  معيبات  وجود  عدم   :

االقتصادية الحالية كوفيد )1.

ع19  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مراكش   49999  - بريمة  طوالة 

املغرب. 

و عي :

و  كوبرايم  مصطفى  السيد)ة) 

 49999 ع19 طوالة بريمة  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 188عع1.

674I

GLOFID

NIWS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID

6)1 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 99ع29، الدار 

العيضاء املغرب

NIWS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 75شارع 

11 يناير الطابق األول الشقة ر)16 

- 29999 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع81عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   97

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
.NIWS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
توزيع التغليف.

75شارع   : عنوا  املقر االجتماعي 
11 يناير الطابق األول الشقة ر)16 - 

29999 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 159.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : كراكو9  حياتي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : كوسكير  تونكاي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حياتي كراكو9 عنوانه)ا) 
 6 6 شقة  1زنقة روكروي درج ب ط 
تقاطع شارع موالي إسماعيل 29999 

الدار العيضاء املغرب.
السيد تونكاي كوسكير عنوانه)ا) 
شقة5   4 إقامة اوري دوبارك عمارة 
العيضاء  الدار   29999 أزمور  طريق 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حياتي كراكو9 عنوانه)ا) 
 6 6 شقة  1زنقة روكروي درج ب ط 
تقاطع شارع موالي إسماعيل 29999 

الدار العيضاء املغرب
السيد تونكاي كوسكير عنوانه)ا) 
شقة5   4 إقامة اوري دوبارك عمارة 
العيضاء  الدار   29999 أزمور  طريق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 6)8141.
675I

CABINET BOUCHAMA

‹ بنانيه
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BOUCHAMA
 RUE 6 NOVEMBRE ، 20200، 2ع

CASABLANCA MAROC
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‹ بنانيه شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21/ع2 
شارع )9 أبريل - 49ع29 الدار 

العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع19225.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1ع يناير 2922 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ‹ 
بنانيه معلغ رأسمالها 1.999.999 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
21/ع2 شارع )9 أبريل - 49ع29 
الدار العيضاء املغرب نتيجة ل : 

تصفية ودية.
ع21/2  و حدد مقر التصفية ب 
الدار  49ع29   - أبريل   9( شارع 

العيضاء املغرب. 
و عي :

بن  شكيب  محمد  السيد)ة) 
 9( ع21/2 شارع  قلفاط و عنوانه)ا) 
الدار  49ع29  املباريف  بامليي  أبريل 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 585ع81.

676I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

OLEANATURE
إعال  متبدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
)269 ، 49999، مراكش املغرب
OLEANATURE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد )269 - 

49999 مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

461ع7.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   97 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  ببض  بيع 
)))) حصة اجتماعية) التي يمتلكها 
 « في شركة  البرودي  عثما   السيد 
لفائدة   OLEANATURE (SARL AU

» (CAPFIN (SARL AU « الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 « تغيير الشكل القانوني الشركة من 
إلى»   »  (OLEANATURE (SARL AU

» (OLEANATURE (SARL
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تبديل املواد 1, ع ,6, 7 و 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 127عع1.
677I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SYNDIC PREMIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
)269 ، 49999، مراكش املغرب

SYNDIC PREMIUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد )269 - 

49999 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.198(87

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   91 في  املؤرخ 

املصادقة على :

القادري  ريم  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.999
HAJJI HOLDING (SARL) بتاريخ 91 

فبراير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2214.
678I

ASMAA MEDIA GROUP

Conserverie MoroCan
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك )ع الرقم 

29 البرنو�سي العيضاء، 29999، 
العيضاء املغرب

Conserverie MoroCan شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 
املومن حي باسكيي رقم 6ع2 معنى 

ف 8 الطابق الثاني مكتب رقم 6 - ا 
لعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
497عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر  ع2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Conserverie MoroCan
تخزين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  البمالء  قعل  من  املبدة  األطعاق 

البلب املبدنية .
عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 
معنى  6ع2  رقم  باسكيي  حي  املومن 
ا   -  6 8 الطابق الثاني مكتب رقم  ف 

لعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

99.999ع  معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايهاب قروي : 999.ع حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قروي  ايهاب  السيد 
العيضاء ا لعيضاء املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  قروي  ايهاب  السيد 
العيضاء ا لعيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 91 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع51ع81.
67(I

أفاك أوديت

بلودور هوتيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب
بلودور هوتيل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8ع أ شارع 

املابارا- طنجة - 9999) طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65557
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2915 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
روبرت  إريك  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   1 جريجوير 
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   59 أصل 
شتنبر   21 بتاريخ  جونز  آال   برادلي 

.2915
روبرت  إريك  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   4( جريجوير 
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   59 أصل 
 21 بتاريخ  ماكتيغي  مايكل  تيموثي 

شتنبر 2915.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   95 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2915 تحت رقم ع96ع15.
689I

 STE LA MAROCAINE IMMOBILIERE DES

ACTION MODERNES

 STE LA MAROCAINE
 IMMOBILIERE DES ACTION

MODERNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE LA MAROCAINE
 IMMOBILIERE DES ACTION

MODERNES
الرقم 5ع شارع الحرية اسفي اسفي، 

46999، اسفي املغرب
 STE LA MAROCAINE

 IMMOBILIERE DES ACTION
MODERNES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة 
الزهراء الطابق االول الشقة رقم 
4 زنقة االمير ععد القادر املدينة 
الجديدة اسفي - 46999 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LA MAROCAINE IMMOBILIERE

.DES ACTION MODERNES
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة وإنشاءات ؛
مطور؛

مطور عقارات؛
تأجير اآلالت

الخاص  للحساب  العضائع  نقل 
ولآلخرين ؛

تاجر مواد بناء
خدمات.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم  الشقة  االول  الطابق  الزهراء 
املدينة  القادر  ععد  االمير  زنقة   4
اسفي   46999  - اسفي  الجديدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
معلغ رأسمال الشركة: 8.999.999 

درهم، مقسم كالتالي:
 : لخصا�سي  مصطفى  السيد 

89.999 بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لخصا�سي  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا) حي الخليفة زنقة الخنوفة 
رقم 12 الشماغية اليوسفية 46999 

الشماعية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
لخصا�سي  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا) حي الخليفة زنقة الخنوفة 
رقم 12 الشماغية اليوسفية 46999 

الشماعية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2922 تحت رقم 152.
681I

أفاك أوديت

بلودور هوطيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب
بلودور هوطيل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8ع أ شارع 

املابارا- طنجة - 9999) طنجة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65557

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم رفع   2915 أكتوبر   12 املؤرخ في 

رأسمال الشركة بمعلغ قدره »49.999 

إلى  درهم«   19.999« أي من  درهم« 

إجراء   : عن طريق  درهم«   59.999»

املحددة  الشركة  ديو   مع  مقاصة 

املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 628)15.

682I

أفاك أوديت

بلودور هوطيل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

أفاك أوديت

2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب

بلودور هوطيل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8ع أ شارع 

املابارا- طنجة - 9999) طنجة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65557

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2916 دجنبر   91 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 59.999« أي من  درهم«   259.999»

عن  درهم«  »99.999ع  إلى  درهم« 

ديو   مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر  9ع  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2916 تحت رقم 962)17.

Iع68

KING CONSULTING

SFA BATIMENT
إعال  متبدد القرارات

KING CONSULTING
 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،
13100، BOUZNIKA MAROC
SFA BATIMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 11 زنقة 

رينيي - - الدارالعيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
681عع1.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير  ع9  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :91 رقم  قرار 
مايلي: تبديل الفصل 44 من القانو  

األسا�سي للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 44: الذي ينص على مايلي: 
تبديل العند 44 من القانو  األسا�سي 
للشركة الذي أصعح كما يلي: الشركة 
بالتوقيع  مبامالتها  جميع  في  ملزمة 

الوحيد للسيد الطيب الفشتالي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع81257.

684I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

Ecolodge Benslimane
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 95
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
Ecolodge Benslimane شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
ع الشقة ع - 29199 الدار العيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.466117

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  1ع دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ   Ecolodge Benslimane
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع املسيرة زنقة 
6 أكتوبر رقم 6 الطابق ع الشقة ع - 
الدار العيضاء املغرب نتيجة   29199
ل : الوضع االقتصادي الحالي صبب 

للغاية ، ومحدودية موارد الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   6 6 أكتوبر رقم  املسيرة زنقة 
الدار العيضاء   29199  - ع  الشقة  ع 

املغرب. 
و عي :

ادري�سي  ودغيري  بدرة  السيد)ة) 
الزرقطوني  شارع   246 عنوانه)ا)  و 
ط1 ش15 اقامة با�سي 29999 الدار 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 7ع8142.

685I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIO INTERFRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب

RIO INTERFRIGO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي املنطقة 

الصتاعية رقم 259 - 999ع7 

الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(121

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2921 مار9   24 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

تحت  السمكية  املنتجات  تخزين 

ذلك  في  بما  مضعوطة  حرارة  درجة 

العحرية  املنتوجات  تخزين  املحار. 

املنتوجات  وإنتاج  تجهيز  املجمدة. 

استيراد  العحرية الطازجة واملجمدة. 

وتصدير املنتوجات العحرية..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

9ع  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار9 2921 تحت رقم 597.

686I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BIVARA SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 

صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب

BIVARA SECURITE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

املسجد زنقة 19 - 999ع7 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(6((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 أكتوبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIVARA SECURITE
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األماكن البامة أو الخاصة.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الداخلة  999ع7   -  19 املسجد زنقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : اكماش  احمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اكماش  احمد  السيد 
999ع7   19 زنقة  املسجد  تجزئة 

الداخلة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اكماش  احمد  السيد 
999ع7   19 زنقة  املسجد  تجزئة 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 91 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر 2921 تحت رقم 1761.
687I

CAGECO

HUSTLE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
)2 شارع محمد الساد9 عمارة ف2 
الرقم 19 الدار العيضاء ، 29599، 

الدارالعيضاء املغرب

HUSTLE AGENCY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي كازا مارينا 

مركز االعمال برج الكريستال1, 
الطابق 19 شارع املوحدين - 29259 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ع5267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 شتنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HUSTLE AGENCY
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
عنوا  املقر االجتماعي : كازا مارينا 
الكريستال1,  برج  االعمال  مركز 
الطابق 19 شارع املوحدين - 29259 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أيوب رحا  : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيوب رحا  عنوانه)ا) رقم 
طابق  الزرقطوني  شارع  مكرر   2(1
الدار   29949 بوركو    5 شقة  ع 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيوب رحا  عنوانه)ا) رقم 
طابق  الزرقطوني  شارع  مكرر   2(1
الدار   29949 بوركو    5 شقة  ع 

العيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 895719.
688I

CAGECO

HB LED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CAGECO
)2 شارع محمد الساد9 عمارة ف2 
الرقم 19 الدار العيضاء ، 29599، 

الدارالعيضاء املغرب
HB LED شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة نبيل 
تجزئة األما  1 مكازة رقم 5 شارع 
محمد الزفزاف أهل الغالم سيدي 

مومن - 29492 الدار العيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

995ع42.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2921 نونبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.299.999»
»99.999ع.1  إلى  درهم«   199.999»
درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأ9 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 896752.
68(I

CAF MAROC

CHAIRI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
CHAIRI PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز الرقم 29 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 19 - 9999) طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAIRI PROMO
و  تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجزئة االرا�سي-اإلنباش البقاري.
زنقة واد   : عنوا  املقر االجتماعي 
اقامة كاسطيا الطابق   29 زيز الرقم 
طنجة   (9999  -  19 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد البزيز الشبيري : 259 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 259  : السيدة سبيدة السماللي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 199  : الشبيري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 199  : الشبيري  منية  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 199  : الشبيري  بثينة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدة ريم الشبيري : 199 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 199  : الشبيري  مالك  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الشبيري عنوانه)ا) 
حي  مونية  فيال  مرزوق  ابي  زنقة 

النزاهة 9999) طنجة املغرب.

الشبيري  البزيز  ععد  السيد 
إبن  زنقة  إبن  النزاهة  حي  عنوانه)ا) 
طنجة   (9999 مونيا  فيال  مرزوق 

املغرب.
السماللي  سبيدة  السيدة 
عنوانه)ا) حي النزاهة زنقة ابن مرزوق 

فيال منية 9999) طنجة املغرب.
السيدة منية الشبيري عنوانه)ا) 
11 زنقة املحمدية ط 2 ش 4 9999) 

طنجة املغرب.
السيدة بثينة الشبيري عنوانه)ا) 
طريق املجاهدين تجزئة املسجد رقم 

4 9999) طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  الشبيري  ريم  السيدة 
اقامة اية رقم شقة 149 طابق 2 زنقة 

قرطعة 9999) طنجة املغرب.
السيدة مالك الشبيري عنوانه)ا) 
 1 ابن مرزوق رقم  النزاهة زنقة  حي 

فيال مونيا 9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الشبيري عنوانه)ا) 
حي  مونية  فيال  مرزوق  ابي  زنقة 

النزاهة 999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251286.

6(9I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SALYM FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
SALYM FER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي حي السالم 

شارع االمم املتحدة - 999ع7 
الداخلة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

عع146

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   2922 يناير   24 في  املؤرخ 

 » SALYM FER« تسمية الشركة من

. » DERAA SUD FER« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع9  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 5/2922)1.

6(1I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAKARG SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 

صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب

LAKARG SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املطار 

شارع ادرار سطوف رقم 1ع - 999ع7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAKARG SERVICES

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء واشغال مختلفة.
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عنوا  املقر االجتماعي : حي املطار 
شارع ادرار سطوف رقم 1ع - 999ع7 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : مشنا   الشيخ  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مشنا   الشيخ  السيد 
شارع الوالء حي الفيالت فيال مشنا  

999ع7 الداخلة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مشنا   الشيخ  السيد 
شارع الوالء حي الفيالت فيال مشنا  

999ع7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 2922/))1.
6(2I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

GRAIN DE SABLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
GRAIN DE SABLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : حي 

الرحمة 4 زنقة 24 رقم 26 - 999ع7 
الداخلة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.649(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2922 تقرر حل  92 فبراير  املؤرخ في 
ذات  شركة   GRAIN DE SABLE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد معلغ رأسمالها 29.999 درهم 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 
4 زنقة 24 رقم 26 - 999ع7 الداخلة 
املغرب نتيجة لبدم تحقيق الغرض 

من إنشاء الشركة.
و عي :

و  بندادة  رشيدة  السيد)ة) 
2ع  رقم  الحسني  حي  عنوانه)ا) 
999ع7 الداخلة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
حي  وفي   2922 فبراير   92 بتاريخ 
الرحمة 4 زنقة 24 رقم 26 - 999ع7 

الداخلة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 1/2922)1.

Iع)6

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SCOTWEL ENTREPRISES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
SCOTWEL ENTREPRISES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس املنطقة الصناعية 
املسيرة 2 - 999ع7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع2964

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCOTWEL ENTREPRISES
تربية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستغالل االستزراع العحري وتربية 
واستزراع  الرخويات  وتربية  املحار 

األعشاب العحرية.
وتربية   ، املائية  األحياء  تربية   -
وتربية   ، املحار  وتربية   ، األسماك 
أشجار  وتربية   ، املائية  األحياء 
األعشاب  واستزراع   ، الصنوبر 
واملبالجة   ، واإلنتاج   ، العحرية 

والتسويق ؛
وتقييم  ومبالجة  جمع   -
العحرية  األعشاب  وتصدير  وتسويق 
 Gelidium ، Colagar ، والرخويات 

Gigartina ، Agar agar ؛
جميع  وتصدير  وبيع  شراء   -
والفطر  العحرية  املأكوالت  منتجات 
واملجمدة  الطازجة  والقشريات 

واملبلعة.
املحار  وتصدير  تربية   -

والعطلينو9..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الصناعية  املنطقة  الخامس  محمد 

املسيرة 2 - 999ع7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
معلغ رأسمال الشركة: 5.999.999 

درهم، مقسم كالتالي:
 59.999  : وزين  خليد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وزين  خليد  السيد 
ضيبة ابروطو  عمارة 2 شقة 4 حي 
الراحة 29999 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  وزين  خليد  السيد 
ضيبة ابروطو  عمارة 2 شقة 4 حي 
الراحة 29999 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 97 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 2922/ع21.

6(4I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AQUILA INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 

صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب

AQUILA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

البركوب رقم 91-7724 - 999ع7 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(68(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2929 أكتوبر   97 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مشيش  انس  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   89 البلمي 

)ة)  حصة لفائدة السيد   899 أصل 

 97 بتاريخ   LUCIANO ANGELI

أكتوبر 2929.

مشيش  انس  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   49 البلمي 

)ة)  حصة لفائدة السيد   899 أصل 

 MASSIMO CLAUDIO BAZZOLI

بتاريخ 97 أكتوبر 2929.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع9  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 2922/ع)1.

6(5I
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AQUILA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
AQUILA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

البركوب رقم 91-7724 - 999ع7 
الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(68(
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2929 أكتوبر   97 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«99.999) درهم« أي من »199.999 
عن  درهم«   1.999.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 2922/ع)1.
6(6I

societe comptaline for you

INTERICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

societe comptaline for you
26 زنقة ععا9 املسبدي فا9 

فا9، 9999ع، فا9 املغرب
INTERICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 91 زنقة 
املباريف الطيرا  - 99999 الرباط. 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44827

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2921 نونبر  ع2  املؤرخ في 

املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 
 INTERICE معلغ رأسمالها 2.999.999

 91 اإلجتماعي  درهم وعنوا  مقرها 
 99999  - الطيرا   املباريف  زنقة 
التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  الرباط. 

الكامل عن مزاولة النشاط.
زنقة   91 و حدد مقر التصفية ب 
املباريف الطيرا  - 999999 الرباط. 

املغرب. 
و عي :

فنيش  الفتاح  ععد  السيد)ة) 
املباريف  زنقة   91 عنوانه)ا)  و 
املغرب  الرباط.   999999 الطائرات 

كمصفي )ة) للشركة.
السيد)ة) سبد فنيش و عنوانه)ا) 
الرقم 21 البمارة رقم 94 اقامة سبد 
املغرب  تمارة   999999 الهرهورة   2

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية : 91 زنقة 

املباريف الطيرا  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   98 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 6ع8.

6(7I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LABAT LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
LABAT LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني عمارة اهل املايف شارع 
موالي رشيد - 999ع7 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(141
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2922 يناير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خديجة  )ة)  السيد  تفويت 
العوجرفاوي 1.999 حصة اجتماعية 
من أصل 1.999 حصة لفائدة السيد 
يناير   26 سالمة لكصابي بتاريخ  )ة) 

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 97 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 215/2922.

6(8I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LABAT LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
LABAT LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني عمارة اهل املايف شارع 
موالي رشيد - 999ع7 الداخلة 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(141

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2922 يناير   26 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

لكصابي سالمة كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 97 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 215/2922.

6((I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

M.Q.T MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
M.Q.T MANAGEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
البركوب رقم 91-7724 - 999ع7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 M.Q.T : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز : - الفنادق 

واإلقامة.
-دار الضيافة؛

الشقق  وتشغيل  وإدارة  تأجير   -
املفروشة.

- تشغيل وإدارة املبسكرات؛
وإدارة  وإنشاء  تشغيل   -
واملوتيالت  والنزل  املبسكرات 

والعناغل ؛.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
999ع7   -  91-7724 رقم  البركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
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 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : الغفولي  توفيق  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الغفولي عنوانه)ا)  توفيق  السيد 
 49999 تاركة   2( عمارة عثما  رقم 

مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغفولي عنوانه)ا)  توفيق  السيد 
 49999 تاركة   2( عمارة عثما  رقم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 98 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 4/2922ع2.

799I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DIMA ADAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
DIMA ADAY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي السالم 

رقم 81 - 999ع7 الداخلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1))ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2922 تقرر حل  97 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد DIMA ADAY معلغ 
وعنوا   درهم   19.999 رأسمالها 
 81 مقرها اإلجتماعي حي السالم رقم 
 : الداخلة املغرب نتيجة ل  - 999ع7 

عدم تحقيق الغرض من إنشائها.

و حدد مقر التصفية ب حي السالم 
رقم 81 - 999ع7 الداخلة املغرب. 

و عي :
و  بولبنايت  هللا  ععد  السيد)ة) 
حي السالم شارع الدشيرة  عنوانه)ا) 
املغرب  الداخلة  999ع7   81 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 269/2922.

791I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ASSIYA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
ASSIYA SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
البركوب رقم 97 - 999ع7 الداخلة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع219.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1ع دجنبر 2921 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ASSIYA SERVICES معلغ رأسمالها 

599.999 درهم وعنوا  مقرها 
اإلجتماعي شارع البركوب رقم 97 - 
999ع7 الداخلة املغرب نتيجة ل : 
عدم تحقيق الغرض من إنشائها.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الداخلة  999ع7   -  97 البركوب رقم 

املغرب. 

و عي :

السيد)ة) عتيقة الربع و عنوانه)ا) 

999ع7   5 رقم  البركوب  شارع 

الداخلة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 97 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يناير 2922 تحت رقم ع229.

792I

CAGECO

KABLI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAGECO

)2 شارع محمد الساد9 عمارة ف2 

الرقم 19 الدار العيضاء ، 29599، 

الدارالعيضاء املغرب

KABLI TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم عمارة 2-17 الطابق التاني 

سيدي البرنو�سي - 29699 الدار 

العيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

461)7ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2921 تقرر حل  27 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  معلغ   KABLI TRAVAUX

مقرها  وعنوا   درهم   199.999

عمارة  التقدم  مجموعة  اإلجتماعي 

17-2 الطابق التاني سيدي البرنو�سي 

- 29699 الدار العيضاء املغرب نتيجة 

ل : أزمة إقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب مجموعة 

التاني  الطابق   2-17 عمارة  التقدم 

الدار   29699  - البرنو�سي  سيدي 

العيضاء املغرب. 

و عي :

و  القعلي  مصطفى  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 76 زنقة النرجس حي الهدى 

)ة)  برشيد املغرب كمصفي   26199

للشركة.

و  القعلي  ععدالنبي  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 76 زنقة النرجس حي الهدى 

)ة)  برشيد املغرب كمصفي   26199

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

1ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 896748.

Iع79

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FRIGO TOUMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 

صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب

FRIGO TOUMI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية - 999ع7 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع)19.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2922 يناير  ع1  في  املؤرخ 

املصادقة على :

صاحب  )ة)  السيد  تفويت 

1.599 حصة اجتماعية من  الدليمي 

أصل 1.599 حصة لفائدة السيد )ة) 

بتاريخ   SeaStar HOLDING شركة 

ع1 يناير 2922.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يناير 2922 تحت رقم 116/2922.

794I

SYNERGIE EXPERTS

LIFT BUSINESS
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

SYNERGIE EXPERTS
زنقة جو  جوريس، حي غوتييه ، 
29969، الدار العيضاء املغرب)4

LIFT BUSINESS
شركة املساهمة

وعنوا  مقرها االجتماعي 51 الحي 
الصناعي بمديونة - 9)4)2 مديونة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.512171

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2921 دجنبر  1ع  في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.999.999»
«1.999.999 درهم« إلى »2.999.999 
أسهم  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )8عع81.

795I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FRIGO TOUMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  ممثل قانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
FRIGO TOUMI »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية - 999ع7 الداخلة املغرب.

»تبيي  ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع)19.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
وتعبا   2922 يناير  ع1  في  املؤرخ 
تبيي   تقرر  الحالي  املسير  الستقالة 

املمثل)ين) القانوني)ين): 
- السنتي�سي االدري�سي ر�سى

- بوج ععد هللا
- - شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد الكائن مقرها 

اإلجتماعي ب: - - - -
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يناير 2922 تحت رقم 116/2922.

796I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

M.H.O TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
M.H.O TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي االمل 1 
بلوك 27 رقم 95 - 999ع7 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع2962
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 M.H.O : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

متنوعة واعمال العناء؛.
عنوا  املقر االجتماعي : حي االمل 
1 بلوك 27 رقم 95 - 999ع7 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عثما  حمية : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة   599  : السيدة ماي حمية 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمية  عثما   السيد 
حي االمل 1 بلوك 27 رقم 95 999ع7 

الداخلة املغرب.
حي  السيدة ماي حمية عنوانه)ا) 
999ع7   95 رقم   27 بلوك   1 االمل 

الداخلة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حمية  عثما   السيد 
حي االمل 1 بلوك 27 رقم 95 999ع7 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 8/2922)1.
797I

PREMIUM FINANCE

OPUSTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OPUSTRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 217 شارع 
ابراهيم الروداني مدد إقامة الفتح 
الطابق األول رقم ع - 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع7259ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2922 فبراير   98 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فانتا9  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
199 حصة اجتماعية من أصل 199 
)ة) ععد املؤمن  حصة لفائدة السيد 

العحر بتاريخ 98 فبراير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 195ع81.
798I

PREMIUM FINANCE

ADERFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ADERFI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل ج2 
الطابق األر�سي تيسير رقم 8 سيدي 

غانم - 49999 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4975

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في ع9 فبراير 2922 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تيسير  األر�سي  الطابق  ج2  »محل 
رقم 8 سيدي غانم - 49999 مراكش 
 - »دوار اوزغيتة أغفاي  إلى  املغرب« 

49999 مراكش املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم ع95عع1.
79(I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MARORIM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
MARORIM SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القسم 
2 رقم 89 - 999ع7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARORIM SERVICES
توزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع جميع املنتجات الغذائية.
الغذائية  العقالة  منتجات   -
والفواكه  املبلعة  والخضروات 
الطازجة واملجففة واللحوم والدجاج 
الطازجة  واألسماك  والعيض 

واملجمدة ؛
 ، )فواكه  العقوليات:  تسويق   -

خضروات ، أغذية عامة ... الخ).
ماركت  سوبر  وإدارة  إنشاء   -

ومراكز تسوق ؛.
عنوا  املقر االجتماعي : حي القسم 
2 رقم 89 - 999ع7 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

: بوسيف  الرحمن  ععد   السيد 
599 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
: بوسيف  امعارك  الشيخ   السيد 
599 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوسيف  الرحمن  ععد  السيد 
 89 رقم   2 القسم  حي  عنوانه)ا) 

999ع7 الداخلة املغرب.
بوسيف  امعارك  الشيخ  السيد 
 6( رقم   2 القسم  حي  عنوانه)ا) 

999ع7 الداخلة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوسيف  امعارك  الشيخ  السيد 
 6( رقم   2 القسم  حي  عنوانه)ا) 

999ع7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 5/2922)2.
719I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAR HAJJA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
DAR HAJJA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

البركوب رقم 91-7724 - 999ع7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAJJA

غرض الشركة بإيجاز : - الفنادق 

واإلقامة.

-دار الضيافة؛

الشقق  وتشغيل  وإدارة  تأجير   -

املفروشة.

- تشغيل وإدارة املبسكرات ؛

- تشغيل وإنشاء وإدارة املبسكرات 

والنزل واملوتيالت والعناغل ؛

ومطبم  مقهى  وإدارة  تشغيل   -

وغرفة شاي ؛.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

999ع7   -  91-7724 رقم  البركوب 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : مكاوي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مكاوي  احمد  السيد 

 97 شقة   57( تجزئة الشرف عمارة 

49999 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مكاوي  احمد  السيد 

 97 شقة   57( تجزئة الشرف عمارة 

49999 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 6/2922)2.

711I

iso fidus

PALAIS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

iso fidus

حي األمال 92 رقم 49 مكتب رقم 96 

طابق الثاني تيط مليل دارالعيضاء ، 

649)2، دارالعيضاء املغرب

PALAIS CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : حي ألمل 

92 رقم 49 مكتب رقم 96 طابق 

الثاني تيط مليل دارالعيضاء ، - 

642)2 الدار العيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48155(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2922 يناير   94 املؤرخ في 

شركة   PALAIS CONSTRUCTION

معلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي ألمل 92 رقم 49 

مكتب رقم 96 طابق الثاني تيط مليل 

دارالعيضاء ، - 642)2 الدار العيضاء 

املغرب نتيجة للظروف االقتصادية 

السيئة, أزمة مالية في التدفق النقدي 

للشركة..

و عي :

بودا   الكعير  ععد  السيد)ة) 

علي  سيدي  والد  دوار  عنوانه)ا)  و 

اشطيعة الشالالت املحمدية 28819 

)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

وفي حي األمل   2922 يناير   94 بتاريخ 
طابق   96 رقم  مكتب   49 رقم   92

 -  ، دارالعيضاء  مليل  تيط  الثاني 

642)2 الدار العيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 419ع81.

712I
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EXACO

KADEL INVEST
إعال  متبدد القرارات

EXACO
16، زنقة عائشة أم املؤمني  شارع 

موالي الحسن االول، 29999، الدار 
العيضاء املغرب

KADEL INVEST »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 19، زنقة 
الحرية، الطابق ع، شقة رقم 5 - 

29999 الدار العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4(2151

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير  ع1  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
جميع  تفويت  على  املصادقة  مايلي: 
السيدة  تمتلكها  التي  الحصص 
في  مجموعها  واملمثل  كلثــوم،  عابـي 
)1999) حصة لفائدة السيد ضهرا  

املصطفى، وترخيصها
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على استقالة السيدة عابـي 
وحيدة  كمسيرة  مهامها  من  كلثــوم 
ضهرا   السيد  وتبيي   للشـركــة 

املصطفى مسيرا وحيدا للشركة 
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  الغرض  تغيير 
من   14 و   ،7  ،6 ع،  العنود  وتبديل 
القانو  األسا�سي للشركة واملصادقة 
على القانو  األسا�سي املبدل للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  ع:  رقم  بند 
مايلي: تحصيل ديو  لصالح شركات 
واستشارات  خدمات   ، التمويل 
مراقعة البقارات   ، ، وساطة  عقارية 

وإدارتها
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
دفع السيد ضهرا  املصطفى  مايلي: 
للشركة معلغ نقدي قدره مائة ألف 

)100،000) درهم مؤداة بالكامل.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأ9 املال بمعلغ مائة ألف 
إلى  وهي مقسمة  درهم.   (100،000(
اسمية  بقيمة  حصة   (1999( ألف 
)199) درهم للحصة، مدفوعة  مائة 
 ،  1999 إلى   1 مرقمة من   ، بالكامل 
والتي تم تخصيصها للشريك الوحيد 
، املذكور  ، السيد ضهرا  املصطفى 

.
ً
سابقا

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
السيد ضهرا   يسير الشركة:  مايلي: 
في  الوحيد.  املصطفى،الشريك 
وكذلك  الثالثة،  األطراف  مواجهة 
الخاصة  أو  البامة  اإلدارات  جميع 
 ، االئتمانية  املؤسسات  وجميع 
أوسع  ولديه  الشركة  املدير  يمثل 
الصالحيات للتصرف باسمها وتنفيذ 
جميع األعمال املتبلقة بالغرض منها.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )28ع81.
Iع71

LE PREMIER CONSEIL

WASH 4 YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
WASH 4 YOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املكتب 

رقم 14 اقامة فجوى شارع الحسن 
الثاني طريق الصويرة كليز - 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 WASH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.4 YOU
*جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعية  املغسلة  خدمات  أنواع 

واملصبنة
*بيع منتجات التجميل واملطهرات 

-مواد النظافة بالتقسيط
*مقاول أعمال مختلفة أو العناء .

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقامة فجوى شارع الحسن   14 رقم 
 49999  - الثاني طريق الصويرة كليز 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
599 حصة   : السيد خالد برشيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : جمال  البالي  ععد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  برشيد  خالد  السيد 
املحاميد 7 االمام الشافعي عمارة اي 
 49999 اسكجور مراكش   15 شقة 

مراكش املغرب.
السيد ععد البالي جمال عنوانه)ا) 
مراكش  للدرك  امللكية  املدرسة 

49999 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  برشيد  خالد  السيد 
املحاميد 7 االمام الشافعي عمارة اي 
 49999 اسكجور مراكش   15 شقة 

مراكش املغرب
السيد ععد البالي جمال عنوانه)ا) 
مراكش  للدرك  امللكية  املدرسة 

49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 927عع1.

714I

TOUBKAL INVEST

MAKAC DIVERS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MAKAC DIVERS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 5 
غ 21/ )1 م تمنصورت - 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5266(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2912 يوليوز   92
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAKAC DIVERS SERVICES
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اداراة الخدمات.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 49999  - 21/ )1 م تمنصورت  5 غ 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 89.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 899 السيدة ايت عطوش نادية : 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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نادية  عطوش  ايت  السيدة 

51ع  حي بن تاشفي  رقم  عنوانه)ا) 

49999 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

نادية  عطوش  ايت  السيدة 

51ع  حي بن تاشفي  رقم  عنوانه)ا) 

49999 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 التجارية بمراكش بتاريخ 

2912 تحت رقم )24ع.

715I

BT CONSEIL

L›ABRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

L›ABRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

واشنطن وشارع فرانكلي  ، غوتييه ، 

املتجر رقم 2 - 29999 الدار العيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59967(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2921 دجنبر   98 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 (9.999« أي من  درهم«   119.199»

عن  درهم«   299.199« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع1  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 898241.

716I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

CODEMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 79999، 
البيو  املغرب

CODEMAT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع9 محج 
محمد الساد9 حي الفتح زنقة 

الطائف الطابق الثالث البيو  - 
79999 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71ع49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CODEMAT
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالنسعة لنفسها  من الشركة ، سواء 
أو لألطراف الثالثة في املغرب والخارج:
 ، اللحام   ، اإلنشاءات املبدنية   -

الغاليات ، الهياكل املبدنية
- عمل اآلالت والقطع على األدوات 

اآللية
أو   / التصنيع حسب الخطة و   -

النموذج.
الصناعية  األنابيب  أعمال   -

وملحقاتها
- السيور الناقلة وصيانة السيور 

الناقلة
- أعمال الكبريت واملطاط

- أعمال كهرباء وإنارة عامة
الصيانة الكهربائية ذات الجهد   -

البالي واملتوسط   والجهد املنخفض

بددة  ت م صناعية  صيانة   -
 ، هوائية   ، كية  )ميكاني التخصصات 

هيدروليكية ، حرارية ، ..)
- مبدات الالفتات والسالمة

انواع  ميع  ج وتركيب  تركيب   -
السقاالت

- أعمال املناولة والشحن
- السفع الرملي والطالء الصناعي 

واملضاد للتآكل
وتحليل  املتلف  غير  االختعار   -

التآكل والخبرة
الطاقة  منشآت  وإدارة  صيانة   -

املتجددة
- دراسة وتصميم مشاريع الطاقة 

املتجددة
دها  األرضيات باإليعوك�سي أو   -

العولي يوريثي 
- الهندسة املدنية والعناء

وتجهيز  وتطوير  املعاني  إنشاء   -
نقاط املياه واآلبار والحفر والسعاكة 
والصرف الصحي والتزجيج والدها .

واملبد   الخشب  نجارة   -
واألملنيوم

- التكييف والتهوية والتدفئة
- أعمال الضعط والتنظيم

واأللياف  الشعكات  صيانة   -
السلكية  واالتصاالت  الضوئية 

والالسلكية والحاسوب
تركيب وصيانة أنظمة املراقعة   -

والكشف عن ببد
- اعمال الطرق والطرق والشعكات 

املختلفة
- تقديم الخدمة واملشورة

املبدات  أنواع  جميع  تأجير   -
واآلالت

- النظافة والبستنة واألمن
- إدارة النفايات ومبالجتها

- أعمال متنوعة ومزايا وخدمات
- مستودع ادوية ومبدات ولوازم 

عامة
بكافة  األدوات  وتسليم  تجارة   -

أنواعها
بكافة  املبدات  وتسليم  تجارة   -

أنواعها
أنواع  جميع  وتسليم  تجارة   -

الفوالذ والسعائك

بكافة  املبدات  وتسليم  تجارة   -

أنواعها

املستلزمات  أنواع  جميع   -

)الكهربائية ، اإللكترونية ، الصناعية 

، الكيماوية ، وسائل وأدوات الحماية 

، أتمتة املكاتب ، إلخ)

استيراد وتصدير  -

البمليات  جميع   ، عام  وبشكل 

املتبلقة بشكل معاشر أو غير معاشر 

من  أخرى  أو  بواحدة  جزئًيا  أو  كلًيا 

البمليات املشار إليها أدناه من أجل 

نشاط  تطوير  أو  تبزيز  أو  تسهيل 

املشاركات  جميع  وكذلك  الشركة 

املعاشرة بأي شكل من األشكال. ، في 

الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف 

مماثلة أو ذات صلة. .

ع9 محج   : عنوا  املقر االجتماعي 

زنقة  الفتح  حي  الساد9  محمد 

 - البيو   الثالث  الطابق  الطائف 

79999 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد والينا الشكوطي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد والينا الشكوطي عنوانه)ا) 

حي الفتح زنقة الطائف رقم ع البيو  

79999 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد والينا الشكوطي عنوانه)ا) 

حي الفتح زنقة الطائف رقم ع البيو  

79999 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 2922/)ع4.

717I



4417 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

PREMIUM FINANCE

)NR10 )KATAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NR10 (KATAM) شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9 م 

24 أطلس غولف الشريفية ك م 
2 طريق أمزميز - 49999 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122(2(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 NR19  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.((KATAM
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املطاعم.
 24 عنوا  املقر االجتماعي : 9 م 
أطلس غولف الشريفية ك م 2 طريق 

أمزميز - 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
1.999 حصة   : السيد نوفل راجي 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  راجي  نوفل  السيد 
 29999 6ع  رقم   26 زنقة  مبروكة 

الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  راجي  نوفل  السيد 
 29999 6ع  رقم   26 زنقة  مبروكة 

الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم ع98عع1.
718I

 ETABLISSEMENT MANAHIL AL HADITA PRIVE

SARL

 ETABLISSEMENT MANAHIL
AL HADITA PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 ETABLISSEMENT MANAHIL AL
HADITA PRIVE SARL

جراندو وادي لو - تطوا  ، 259ع)، 
واد الو املغرب

 ETABLISSEMENT MANAHIL
AL HADITA PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : جراندو 
وادي لو - 259ع) تطوا  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2917(
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تقرر حل  1ع دجنبر  املؤرخ في 
 ETABLISSEMENT MANAHIL
ذات  شركة   AL HADITA PRIVE
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
اإلجتماعي جراندو وادي لو - 259ع) 
تطوا  املغرب نتيجة للخسائر الكعيرة 
التي لحقت بماملؤسسة. حل ودي بي  

الشركاء.
و عي :

و  بتغراصا  فؤاد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) البرانص2 تجزئة النرجس، 
 1 رقم  أومومن  محمد  أمزيا   زنقة 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   (9999

للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

وفي جراندو   2921 دجنبر  1ع  بتاريخ 

وادي لو - 259ع) تطوا  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   97 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 8)ع.

71(I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ROUDANIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

عع شارع سيدي محمد ، 15999، 

الخميسات املغرب

ROUDANIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 28 
زنقة عمار بن ععد البزيز الخميسات 

- 15929 الخميسات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2876(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2922 يناير  1ع  املؤرخ في 

ROUDANIA شركة ذات املسؤولية 

 199.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
البزيز  ععد  بن  عمار  زنقة   28 رقم 

الخميسات   15929  - الخميسات 

تحقيق  لصبوبة  نتيجة  املغرب 

الهدف اإلجتماعي.

و عي :

و  درهما   ميلودة  السيد)ة) 
بن  عمار  زنقة  2ع  رقم  عنوانه)ا) 

 15929 الخميسات  البزيز  ععد 

)ة)  كمصفي  املغرب  الخميسات 

للشركة.

السيد)ة) خليل بنبرك و عنوانه)ا) 
البزيز  ععد  بن  عمار  زنقة  2ع  رقم 

الخميسات   15929 الخميسات 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  بنبرك  شكري  السيد)ة) 
بن  عمار  زنقة  2ع  رقم  عنوانه)ا) 
 15929 الخميسات  البزيز  ععد 
)ة)  كمصفي  املغرب  الخميسات 

للشركة.
السيد)ة) مريم بنبرك و عنوانه)ا) 
البزيز  ععد  بن  عمار  زنقة  2ع  رقم 
الخميسات   15929 الخميسات 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 28 وفي رقم   2922 يناير  1ع  بتاريخ 
زنقة عمار بن ععد البزيز الخميسات 

- 15929 الخميسات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 65.
729I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BY DAKHLA KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
BY DAKHLA KITCHEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 
االنصاري رقم ع9 - 999ع7 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29781
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA KITCHEN
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إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة وتشغيل مطبم.

- تجهيز املنتجات الغذائية

املتبلقة  األنشطة  ممارسة   -

والحلويات  واملعجنات  باملخابز 

واملطاعم ؛

- مطبم متنقل باملركعة ؛.

عنوا  املقر االجتماعي : حي موالي 

رشيد شارع محمد 5 عمارة االنصاري 

رقم ع9 - 999ع7 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 LEERS MICHAEL السيد 

 199 PHILIPPE : 500 حصة بقيمة 

درهم للحصة.

 599  : بخة  الحق  ععد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 LEERS MICHAEL السيد 

 -  1959 PHILIPPE عنوانه)ا) بلجيكا 

بلجيكا.

السيد ععد الحق بخة عنوانه)ا) 

حي موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 

الداخلة  999ع7  ع9  االنصاري رقم 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 LEERS MICHAEL السيد 

 -  1959 PHILIPPE عنوانه)ا) بلجيكا 

بلجيكا

السيد ععد الحق بخة عنوانه)ا) 

حي موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 

الداخلة  999ع7  ع9  االنصاري رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 8/2922)2.

721I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE INSTITUTION LES 2

PALMIERS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE INSTITUTION LES 2

PALMIERS PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النخيل رقم 1127 زنقة 58 - 49999 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.572(5

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2921 دجنبر   96 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   5.999.999»

«1.999.999 درهم« إلى »6.999.999 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم ع219.

722I

ste controle balance sarl

KASR AZZOUZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

KASR AZZOUZI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 1 

الطابق السفلي تجزئة خليل االطلس 

مكنا9 - 59999 مكنا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

554(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 KASR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AZZOUZI

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري / اشغال متنوعة والعناء.
 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق السفلي تجزئة خليل االطلس 

مكنا9 - 59999 مكنا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد ععد هللا حماني 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ععد هللا حماني عنوانه)ا) 
الطابق السفلي تجزئة خليل   1 رقم 

مكنا9   59999 مكنا9  االطلس 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد ععدهللا حماني 
رقم 1 الطابق السفلي خليل االطلس 

مكنا9 59999 مكنا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم )ع7.

Iع72

Advance Center

 AGENCE MAROCAINE

 DE DEVELOPPEMENT

ACADEMIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

 AGENCE MAROCAINE

 DE DEVELOPPEMENT

ACADEMIQUE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ڢيال )ك4 
زنقة النجد حي الرياض - 19199 

الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.149597

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في ع2 مار9 2921 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة النجد حي الرياض  )ك4  »ڢيال 
»زنقة  إلى  الرباط املغرب«   19199  -

 6 شقة رقم   ،  5 تازكة عمارة  جعل 

اكدال 19929 الرباط املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم )12212.

724I

FIDUCIAIRE AKIF

IMMOPTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

IMMOPTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجرئة 

سلومة 1 رقم 2) عي  السعع - 

29589 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع49عع5

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOPTION

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية أشغال متبددة.

تجرئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - السعع  عي    (2 رقم   1 سلومة 

29589 الدارالعيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 59.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

599 حصة   : السيدة سميرة بكار 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 19 السيدة سميرة بكار عنوانه)ا) 

شارع الشفشاوني تجزئة الفال عي  

السعع 29589 الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 19 السيدة سميرة بكار عنوانه)ا) 

شارع الشفشاوني تجزئة الفال عي  

السعع 29589 الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 511ع81.

725I

FIDUCIAIRE AKIF

 UNITED INDUSTRIEL
EXPERTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
 UNITED INDUSTRIEL EXPERTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ممر 
الياسمي  اقامة صافية طابق 
ع شقة 6 عي  السعع - 29589 

الدارالعيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.428695

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2921 نونبر   94 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ممر الياسمي  اقامة صافية طابق 
 29589  - السعع  عي    6 شقة  ع 
الدارالعيضاء املغرب« إلى »89 تقاطع 
شارع مولي سليما  و زنقة الجارة رقم 
 29589  - السعع  عي    2 الطابق  ع 

الدارالعيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 15ع511.
726I

FIDUCIAIRE AKIF

 UNITED INDUSTRIAL
EXPERTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

 UNITED INDUSTRIAL EXPERTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 89 تقاطع 
شارع مولي سليما  و زنقة الجارة 

رقم ع الطابق 2 عي  السعع - 
29589 الدارالعيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.428695
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2921 دجنبر  ع1  في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 19.999« من  أي  درهم«   (9.999»
عن  درهم«   199.999« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأ9 املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 15ع511.

727I

conseils gest plus

ORIGINAL MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

conseils gest plus
شارع ععد الكريم الخطابي عمارة 
برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

ORIGINAL MARRAKECH شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم25 
الطابق األول سوق الشريفية سيدي 
ععد البزيز - 49999 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4242(
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 دجنبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم25 الطابق األول سوق الشريفية 
سيدي ععد البزيز - 49999 مراكش 
 - املسار  أ  »رقم811  إلى  املغرب« 

49999 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 477.
728I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

MAGHREB OCEAN FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

 MAGHREB OCEAN FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي واكال 1 
بلوك ف رقم 624 الطابق الثالت 
البيو  - 79999 البيو  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6277ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 دجنبر   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تسويق وتوزيع املنتجات الغدائية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 74/2922ع.
72(I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

MIRA LA PERLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
MIRA LA PERLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 16 

طريق أ )1 تجزئة سالم ظهر ملحلة - 
69999 وجدة اململكة املغربية.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

195عع.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2922 فبراير   92 في  املؤرخ 
شركة ذات   MIRA LA PERLA حل 
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
اإلجتماعي 16 طريق أ )1 تجزئة سالم 
اململكة  وجدة   69999  - ملحلة  ظهر 
نشاط  أي  تنجز  للم  نتيجة  املغربية 

تجاري.
و عي :

زدوري  حسام  السيد)ة) 
تجزئة   1( أ  طريق   16 وعنوانه)ا) 
وجدة   69999 ملحلة  ظهر  سالم 
اململكة املغربية كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 92 فبراير 2922 وفي 16 طريق 
أ )1 تجزئة سالم ظهر ملحلة - 69999 

وجدة اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 48.

9Iع7

RAISON CONSEIL

STE ARCHI TERRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE ARCHI TERRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارغ 

سانت لويس مكاتب موالي سليما  
الطابق 5 مكتب رقم 24 املدينة 
الجديدة فا9. - 9999ع فا9 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71ع71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   95
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHI TERRE
مهند9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  عامة  ،وبصفة  مبماريي 
 ، الصناعية   ، التجارية  البمليات 
البقارية  الغير  و  البقارية   ، املالية 

املرتعطة بالهدف املشار إليه أعاله..
شارغ   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سانت لويس مكاتب موالي سليما  
املدينة   24 رقم  مكتب   5 الطابق 
فا9  9999ع   - فا9.  الجديدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
كوتر  ناجي  السرغيني  السيدة 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كوتر  ناجي  السرغيني  السيدة 
حي   2 الزهور  اقامة   24 عنوانه)ا) 
فا9  9999ع  الفرح شارع ابن األتير 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كوتر  ناجي  السرغيني  السيدة 
حي   2 الزهور  اقامة   24 عنوانه)ا) 
فا9  9999ع  الفرح شارع ابن األتير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 815.
1Iع7

BT CONSEIL

 SETEC TECHNOLOGIES
ASSOCIES

شركة التوصية باألسهم 
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 SETEC TECHNOLOGIES
ASSOCIES شركة التوصية باألسهم 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 14 شارع 

البشاري ، رقم 94 ، أكدال - 29999 
الرباط املغرب

تأسيس شركة التوصية باألسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122175
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
باألسهم  التوصية  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

باألسهم .
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SETEC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TECHNOLOGIES ASSOCIES
غرض الشركة بإيجاز : االستحواذ 
واإلدارة  املعاشر  غير  أو  املعاشر 
لشركة  املالية  لألوراق  املشتركة 

SETEC TECHNOLOGIES
البمليات  جميع   ، عام  بشكل 
مع   ، الهدف  هذا  بتحقيق  الخاصة 

استعباد أي نشاط تجاري.
14 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
البشاري ، رقم 94 ، أكدال - 29999 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 (.929 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فاضل رحالم : 499 حصة 

بقيمة 19 درهم للحصة.
حصة   599  : السيد كريم عمري 

بقيمة 19 درهم للحصة .
 SETEC FERROVIAIRE الشركة 

1 : حصة بقيمة 19 درهم للحصة .

 LUMIERS ET الشركة 

بقيمة  حصة   TECHNOLOGIE : 1

19 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رحالم  فاضل  السيد 

 4 شقة   2 الطابق  نسرين  شارع   4

الدار   29999 بنجدية  سكن صنباء 

العيضاء املغرب.

 2 عنوانه)ا)  عمري  كريم  السيد 
 ،  2 رقم  ريزيدنس باب العحر ڢ8   ،

مارينا 29999 سال املغرب.

 SETEC FERROVIAIRE الشركة 
عنوانه)ا) معنى السي  املركزي52-42 
 29999 الرابع7558-  رصيف 

سيدكس فرنسا.

 LUMIERES ET الشركة 

منطقة  عنوانه)ا)   TECHNOLOGIE

 1( تقسيم  الصناعية  سابينو 

النواصر 29999 النواصر املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رحالم  فاضل  السيد 

 4 شقة   2 الطابق  نسرين  شارع   4

الدار   29999 بنجدية  سكن صنباء 

العيضاء املغرب

 2 عنوانه)ا)  عمري  كريم  السيد 
 ،  2 رقم  ريزيدنس باب العحر ڢ8   ،

مارينا 29999 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ))1578.

2Iع7

Advance Center

HORTEOMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

HORTEOMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي فيال )ك4 
زنقة النجد حي الرياض - 19199 

الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14(81(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 96 دجنبر 2921 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
HORTEOMA معلغ رأسمالها 
199.999 درهم وعنوا  مقرها 

اإلجتماعي فيال )ك4 زنقة النجد 
حي الرياض - 19199 الرباط املغرب 

نتيجة ل : إجماع الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب فيال )ك4 
 19199  - الرياض  حي  النجد  زنقة 

الرباط املغرب. 
و عي :

و  الحلواني  فؤاد  السيد)ة) 
تكوين   111 حي إملال رقم  عنوانه)ا) 
أكادير 6652ع أكادير املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 1عع122.

Iعع7

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

VRD CHAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
VRD CHAMAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املجد - 

9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 VRD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CHAMAL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفر الخنادق الطرق و اشغال اخرى.

عنوا  املقر االجتماعي : حي املجد 

- 9999) طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : حسني  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسني  حمزة  السيد 

العيضار رقم  ابن  زنقة   91 البرانص 

4ع 9999) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسني  حمزة  السيد 

العيضار رقم  ابن  زنقة   91 البرانص 

4ع 9999) طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 24ع251.

4Iع7

فدمك

بلج كونساي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
فدمك

زنقة وجدة تجزئة الفايز حي انعبات 
ممر 296 ) فوق مكاتب سبريس ) ، 

89999، أكادير املغرب
بلج كونساي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : فيال دو 
كولف رقم 6 - 52ع86 الدشيرة 

الجهادية انزكا  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.14681

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير  1ع  املؤرخ في 
بلج كونساي شركة ذات املسؤولية 
9.999ع  رأسمالها  معلغ  املحدودة 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي فيال 
الدشيرة  52ع86   -  6 دو كولف رقم 
نتيجة  املغرب  انزكا   الجهادية 
و  االجتماعي  الغرض  تحقيق  لبدم 

كوفيد)1-.
و عي :

و  لوكرينيو  فليب  السيد)ة) 
 6 رقم  كولف  دو  فيال  عنوانه)ا) 
انزكا   الجهادية  الدشيرة  52ع86 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
وفي فيال دو   2922 يناير  1ع  بتاريخ 
الدشيرة  52ع86   -  6 رقم  كولف 

الجهادية انزكا  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 54ع.
5Iع7

PREMIUM FINANCE

OPUSTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة
PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OPUSTRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 217 شارع 
ابراهيم الروداني مدد إقامة الفتح 
الطابق األول رقم ع - 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع7259ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2922 98 فبراير  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) العحر 

ععد املؤمن كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 195ع81.
6Iع7

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

OPENTECH
إعال  متبدد القرارات

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
OPENTECH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 29-
26،زنقة البساتي  الطابق 1 

الدارالعيضاء - 29259 الدارالعيضاء 
املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

465ع26.
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   92 غشت  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
1.599.999درهم« أي من »599.999 
درهم«   2.999.999« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديو   إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة 
من »26-29،زنقة البساتي  الطابق 1 
الدارالعيضاء » إلى »19 زنقة البساتي  

متجر رقم 12 الدارالعيضاء »
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تمديد الهدف االجتماعي للشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر اإلجتماعي للشركة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرأسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )81425.
7Iع7

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

 CARRIERE ITALO
MAROCCO SAFA
إعال  متبدد القرارات

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt
 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

 CARRIERE ITALO MAROCCO
SAFA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: الطابق 

االول رقم 1 عمارة 1 تجزئة 
فيديت�سي عي  حرودة املحمدية - - 

املحمدية املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2((1(

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   12 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  ممثل قانوني للشركة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي للشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: إدارة التوقيع

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املكتب الرئي�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 15 فبراير 

2922 تحت رقم ع4ع.

8Iع7

SYNERGIE EXPERTS

LIFT BUSINESS

شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة 

SYNERGIE EXPERTS

)4، زنقة جو  جوريس، حي غوتييه 

، 29969، الدار العيضاء املغرب

LIFT BUSINESS شركة املساهمة

وعنوا  مقرها االجتماعي 51 الحي 

الصناعي بمديونة - 9)4)2 مديونة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.512171

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2921 دجنبر  1ع  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

والتطوير  العحث  التصميم، 

وتصنيع األنظمة الكهروميكانيكية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )8عع81.

I)ع7

FIDLOUK

MBK GROS S.A.R.L .AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 29 غشت القصر الكعير ، 

2159)، القصر الكعير املغرب
MBK GROS S.A.R.L .AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
املباتكة اوالد عالل الصفصاف 

بلقصيري - 16159 مشرع بلقصيري 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 MBK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GROS S.A.R.L .AU
بإيجاز  الشركة  غرض 
 PRINCIPALE SUCRE  :

.(MARCHAND DE ( EN GROS
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الصفصاف  عالل  اوالد  املباتكة 
16159 مشرع بلقصيري   - بلقصيري 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء السوي�سي 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة الزهراء السوي�سي 
شارع موالي ادريس االول  عنوانه)ا) 
بلقصيري  مشرع   16159 بلقصيري 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء السوي�سي 
شارع موالي ادريس االول  عنوانه)ا) 
بلقصيري  مشرع   16159 بلقصيري 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

15 فبراير 2922 تحت رقم 67.
749I

مكتب املحاسعة اليطفتي أوالد سالم محمد

R2A PHARMA
إعال  متبدد القرارات

مكتب املحاسعة اليطفتي أوالد سالم 
محمد

47 شارع املكسيك الطابق األول رقم 
7 طنجة ، 9999)، طنجة املغرب
R2A PHARMA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي العختي 
زنقة 192 رقم 19 - 9999) طنجة 

املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(6(97

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   19 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تبديل هدف الشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  ع:  رقم  بند 
تبديل هدف الشركة ليصعح  مايلي: 
وتسويق  وترويج  استيراد   -  : كالتالي 
املستحضرات الصيدالنية. - استيراد 
الغذائية  املكمالت  وتسويق  وترويج 
استيراد   - وشاي األعشاب والتغذية. 
وترويج وتسويق جميع أنواع األجهزة 
والطعية  الطعية  وشعه  الصيدالنية 
تاجر   - والتجميل.  البظام  وجراحة 

االستيراد والتصدير.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251219.

741I

RAISON CONSEIL

STE ECLABATI
إعال  متبدد القرارات

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE ECLABATI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 6 
زنقة الشارقة شارع بيروت تجزئة 

بنزيا  الزهور 1 فا9 - 9999ع فا9 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

61)2ع.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2921 تم اتخاذ   27 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجتماعية  حصة   259 تفويت 

السيد الشرابي طارق لفائدة كل من 

ع8 حصة  :السيد البركة ععد البزيز 

،السيد البركة ععد الواحد ع8 حصة 

و السيد البركة ععد الكريم 84 حصة. 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  طارق  الشرابي  السيد  استقالة 

مهامه كمسير و تبيي  السيد البركة 

ععد البزيز كمسير جديد مع استمرار 

السيد البركة ععد الواحد كمسير.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7-8 رقم  بند 

259 حصة اجتماعية  تفويت  مايلي: 

من السيد الشرابي طارق لفائدة كل 

ع8  البزيز  ععد  البركة  :السيد  من 

حصة ،السيد البركة ععد الواحد ع8 

حصة و السيد البركة ععد الكريم 84 

حصة. 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: استقالة السيد الشرابي طارق 

السيد  تبيي   و  كمسير  مهامه  من 

البركة ععد البزيز كمسير جديد مع 

الواحد  ععد  البركة  السيد  استمرار 

كمسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 97).

742I

مكتب املحاسعة اليطفتي أوالد سالم محمد

TWINPICKS
إعال  متبدد القرارات

مكتب املحاسعة اليطفتي أوالد سالم 

محمد

47 شارع املكسيك الطابق األول رقم 

7 طنجة ، 9999)، طنجة املغرب

TWINPICKS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: التجزئة 

ع1 القطبة 4 املنطقة الحرة 

للتصدير بطنجة - 9999) طنجة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16721

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 فبراير   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تبديل نوعية اإلمضاء

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  ع4:  رقم  بند 

الوثائق  جميع  توقيع  يتم   : مايلي: 

من طرف السيد بنبلي علي و السيد 

بنبلي فكري كل على حدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251261.

Iع74

EXPERTO

 BINAYA CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERTO
94 شارع أبو فار9 املريني حسا  
الرباط الرباط، 19999، الرباط 

املغرب
 BINAYA CONSTRUCTION SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 
النبيم ، إقامة 16 ،شقة.1 ، 

تابريكتـ  سال - 11999 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)547ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BINAYA CONSTRUCTION SARL

. AU
غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاآت 

و األعمال املتبددة .
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
النبيم ، إقامة 16 ،شقة.1 ، تابريكت 

ـ سال - 11999 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
معلغ رأسمال الشركة: 79.999ع.2 

درهم، مقسم كالتالي:
799ع2   : اسينا  رشيد  السيد 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 91 السيد رشيد اسينا عنوانه)ا) 
ألف  العحر مارينا عمارة  باب  إقامة 
1 شقة 15 باب املريسة 11169 سال 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اسينا عنوانه)ا) حي 
9ع119  27ع1  رقم   ( السالم قطاع 

سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2922 تحت رقم ع7ع8ع.
744I

مكتب املحاسعة

ZAKIA AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسعة
شارع ععد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62999، الناظور 

املغرب
ZAKIA AUTO ECOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
بويلغما  شارع الحسن االول 

البروي - 62559 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع47ع2.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكريم  ععد  )ة)  السيد  تفويت 
جحوح 19 حصة اجتماعية من أصل 
زكية  )ة)  لفائدة السيد  حصة   519

الصديقي بتاريخ 15 فبراير 2922.
الكريم  ععد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   599 جحوح 
)ة)  حصة لفائدة السيد   519 أصل 
فبراير   15 بتاريخ  محسن  لبزوي 

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 4)2.
745I
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مكتب املحاسعة

MAROC 4 WEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكتب املحاسعة
شارع ععد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62999، الناظور 

املغرب
MAROC 4 WEB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع لبي 
البروي - 62559 الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

87عع1.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
رفع  تم   2922 فبراير   11 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمعلغ قدره »9.999) 
إلى  درهم«   19.999« أي من  درهم« 
«199.999 درهم« عن طريق : إجراء 
املحددة  الشركة  ديو   مع  مقاصة 

املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 5)2.
746I

أفاك أوديت

بلودور هوطيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب
بلودور هوطيل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8ع أ شارع 

املابارا- طنجة - 9999) طنجة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65557
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2918 يونيو   98 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«599.999 درهم« أي من »99.999ع 
عن  درهم«   899.999« إلى  درهم« 
ديو   مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2918 تحت رقم 294686.
747I

FIDUCIAIRE BAMMOU

AM GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
AM GARD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

184 باب فا9 رقم 7ع56 - 14999 
القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
61ع51.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عسيلة حسن  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   599
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.999
فبراير   17 بتاريخ  دريس  سبداوي 

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

2922 تحت رقم 811.
748I

MOORISH

LUX ORIGINAL CHOCOLAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

)ع شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 29989، الدار العيضاء املغرب

 LUX ORIGINAL CHOCOLAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 419 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

29949 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 LUX  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ORIGINAL CHOCOLAT

غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 

الشوكوالتة.

 419  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 29949 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   199  : السيد علي حماني 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حماني  علي  السيد 

شقة   194 عمارة   16 م 9  ع  الفتح 

دار بوعزة النواصر   1 أوالد أحمد   2

-الدار العيضاء 29999 الدار العيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حماني  علي  السيد 
شقة   194 عمارة   16 م 9  ع  الفتح 
دار بوعزة النواصر   1 أوالد أحمد   2
-الدار العيضاء 29999 الدار العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )4)ع81.
74(I

fiduciairelaperformance

الفجري برمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
الفجري برمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

تيليال رقم )4 شارع محمد الساد9 
مكنا9 - 59999 مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الفجري 

برمو.
ترافو   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ديفير
التطوير البقاري.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
)4 شارع محمد الساد9  تيليال رقم 

مكنا9 - 59999 مكنا9 املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

: مولودي  الرحما   ععد   السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مولودي  الرحما   ععد  السيد 
)4 شارع  عنوانه)ا) تجزئة تيليال رقم 
 59999 مكنا9  الساد9  محمد 

مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مولودي  الرحما   ععد  السيد 
)4 شارع  عنوانه)ا) تجزئة تيليال رقم 
 59999 مكنا9  الساد9  محمد 

مكنا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 754.
759I

ANDERSEN CONSULTING

UNIEXPERTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 2(
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
UNIEXPERTS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )2 شارع 
غرناطة حي بروكس - 9ع99) طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47(21

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير  1ع  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - بروكس  حي  غرناطة  شارع   2(»
»شارع  إلى  املغرب«  طنجة  9ع99) 
 C درج   47 عمارة  الثاني  الحسن 
9ع99)   -  7 رقم  الشقة   6 الطابق 

طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251215.

751I

FIDORO MULTI-SERVICES

SAMI IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
SAMI IRRIGATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

السالم، شارع أنس بن مالك، رقم 
1ع1، الداخلة. - 999ع7 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
297(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SAMI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IRRIGATION
تتبيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتموين مشاريع الري والضخ بالطاقة 
واملساحات  املسابح  الشمسية، 

الخضراء..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم  مالك،  بن  أنس  شارع  السالم، 
الداخلة  999ع7   - الداخلة.  1ع1، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد سامي الصلح ععد السالم 
199,99 درهم  : 1.999 حصة بقيمة 

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سامي الصلح ععد السالم 
طرفاية   79959 طرفاية  عنوانه)ا) 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سامي الصلح ععد السالم 
طرفاية   79959 طرفاية  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 95ع.
752I

IAS CONSULTING

EL GHALI TRAITEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
EL GHALI TRAITEUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : ) زنقة 
إبن خيرا ، إقامة نسيمة - 29999 

الدار العيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع48ع16.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير  1ع  املؤرخ في 
شركة ذات   EL GHALI TRAITEUR
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 
 ( اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
 - نسيمة  إقامة  خيرا ،  إبن  زنقة 
الدار العيضاء املغرب نتيجة   29999

إلنهاء النشاط .

و عي :
و  السفار  الغالي  السيد)ة) 
كرو9  دي  زنقة   7 رقم  عنوانه)ا) 
 29999 املباريف   2 شقة   2 طابق 
)ة)  كمصفي  املغرب  العيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 1ع يناير 2922 وفي ) زنقة إبن 
خيرا ، إقامة نسيمة - 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814284.
Iع75

cabinet fiduda

CUB TECA SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet fiduda
 rue general kettani 2eme etg
 appt 7 berrechid ، 26100،

berrechid maroc
CUB TECA SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 71 زنقة 
خديجة بنت خويلد حي الزهراء 
برشيد 26199 برشيد املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12751
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   291( أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 CUB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TECA SARL AU
 Patisserie : غرض الشركة بإيجاز
 , traiteur, organisation des fetes
 et l’exploitation des salles-
 restauration de collectivités

. similaires
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زنقة   71  : عنوا  املقر االجتماعي 
الزهراء  حي  خويلد  بنت  خديجة 

برشيد 26199 برشيد املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : مبني  حكيمة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1999  : مبني  حكيمة  السيدة 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مبني  حكيمة  السيدة 
88 زنقة سلما  الفار�سي حي الزهراء 

26199 برشيد املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مبني  حكيمة  السيدة 
88 زنقة سلما  الفار�سي حي الزهراء 

26199 يرشيد املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار9   26 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2921 تحت رقم 495.
754I

Les bons comptes

ADIGH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
ADIGH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
غيثة 7 مكازة 19بوزنيقة - 29699 

بنسليما  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.725(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2921 دجنبر  1ع  في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«499.999 درهم« أي من »199.999 

عن  درهم«   599.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  سليما   بب   االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم )12.
755I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE FUTURISING
إعال  متبدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 8ع
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE FUTURISING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 6ع شارع 

ععدالبالي بنشقرو  الطابق 2 
مكتب 6 شارع محمد الخامس إقامة 

السالم م ج فا9 - - فا9 املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.69171

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير  ع9  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني لشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اليبكوبي  الحميد  ععد  السيد  قام 
159 حصة  تفويت حصته و التي هي 

لفائدة السيد مروا  البابيدي
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تم تغيير الشكل القانوني لشركة من 
إلى  املحدودة  املسولية  ذات  شركة 
شركة ذات املسولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 64).
756I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

بيناسليم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

بيناسليم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
اسوا  عمارة 1 شقة 1 تطوا  - 

999ع) تطوا  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(77

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2922 فبراير   11 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«  «999.999.ع 
»199.999.ع  إلى  درهم«   199.999»
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم ع55.
757I

أفاك أوديت

بلودور هوطيل
إعال  متبدد القرارات

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب
بلودور هوطيل »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 8ع أ 

شارع املابارا- طنجة - 9999) طنجة 
املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65557

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2918 11 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وثماني   آالف  أرببة  تفويت  قعول 

حصة من السيد برادلي آال    4989

جونز لصالح تيموثي مايكل ماكتيغي.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

آال   برادلي  السيد  استقالة  قعول 

جونز من مهامه اإلدارية.

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

األنشطة التالية:  املوافقة على إلغاء 

النشاط الفندقي، الغسيل، التنظيف 

واإلبقاء  النقل،  التموين،  الجاف، 

على النشاط السياحي فقط كنشاط 

رئي�سي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

 14 في  املتواجد  الفرع  إغالق  قعول 

- طنجة  شارع سيدي علي بن حرازم 

وقعول استقالة مديره السيد برادلي 

آال  جونز.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

و وفقا لذلك تبديل املواد 7 و 8 و 15 

من النظام األسا�سي

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مايكل  تيموثي  السيد   : املساهمات 

ماكتيغي.... 899.999,99 درهم

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

املساهمي  في الشركة: السيد تيموثي 

مايكل ماكتيغي....8999 حصة

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

السيد  طرف  من  التسيير:  مايلي: 

تيموثي مايكل ماكتيغي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2918 تحت رقم 218229.

758I
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cabinet el kharraz mohamed dia eddine

HANOUNE MEHDI CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
 HANOUNE MEHDI CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الشعار 
شارع طارق بن زياد رقم ع16 - 

152ع) مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)7)9ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANOUNE MEHDI CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ع16  الشعار شارع طارق بن زياد رقم 

- 152ع) مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : محمد  حنو   السيد 
حصة بقيمة 199,99 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  حنو   السيد 
حي الشعار شارع سيدي سليما  رقم 

ع12 مرتيل 152ع) مرتيل املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  حنو   السيد 
حي الشعار شارع سيدي سليما  رقم 

ع12 مرتيل 152ع) مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 694.

75(I

STE ALMASSYOU

STE ALMASSYOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ALMASSYOU
حي موالي رشيد زنقة انفافن الطابق 

السفلي رقم 1752 ، 999ع7، 
الداخلة املغرب

STE ALMASSYOU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد زنقة انفافن الطابق السفلي 
رقم 1752 - 999ع7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
عع298

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALMASSYOU
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو : 

ومستلزمات  املواد  وبيع  شراء 
وإصالح  وتركيبها.  الكمعيوتر  مكتب 
واالتصاالت  الكمعيوتر  أجهزة 

والخدمات املتبددة
واالتصاالت  الشعكات  تركيب 
التركيعات   ، والالسلكية  السلكية 
التيار  ذات  واإللكترونية  الكهربائية 

املنخفض
تركيب أنظمة وشعكات الكمعيوتر

تاجر خدمة الهاتف
استيراد و تصدير

جميع األنشطة السياحية
التجارة البامة

تشغيل محطات االتصاالت
الشحن  بطاقات  وبيع  شراء 
املحلية  الخدمات  وتوفير   ، الهاتفية 
ومسح  )إدخال  األجانب  للبمالء 

املستندات)
إدارة  في  الخدمة  نشطاء  جميع 
االتصاالت واإلشراف على الشعكات 
البمومي  الهاتف  وخدمة  واألنظمة 

ومحالت الهاتف
لإلنجاز  الفنية  الدراسة 
والتركيعات الكهربائية واإللكترونيات 
 
ً
واالتصاالت واألنابيب واملجاري بدال

من ترميز بطاقات الهاتف املختارة
الكافتيريا واملطاعم.

النقل البام الخاص لألشخاص
منتجات  جميع  وبيع  شراء 

التنظيف.
النقل البام.

نقل العضائع لحساب الغير
نقل األفراد نيابة عن الغير

أعمال متنوعة وتقديم خدمات
التباقد من العاطن على أي نشاط 
أو استخدام  البمالة  يتطلب تدخل 
مبدات صناعية أو زراعية أو تجارية

وبيع وتأجير جميع املركعات  شراء 
الصغيرة  الحافالت  ذلك:  في  بما 
والجرارات  والشاحنات  والحافالت 

وغيرها
والتجاري  القانوني  التوطي  

للشركات
والبالمات  املنتجات  تمثيل 

التجارية.

مواد  بيع   ، البامة  اإلنشاءات 
العناء ، الهندسة املدنية 

البمليات  جميع   ، عام  وبشكل 
غير  أو  معاشر  بشكل  املرتعطة 
الشركة  نمو  لتبزيز  بنشاطها  معاشر 

وتطورها.
عنوا  املقر االجتماعي : حي موالي 
السفلي  الطابق  انفافن  زنقة  رشيد 
رقم 1752 - 999ع7 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : بوزيدي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بوزيدي عنوانه)ا) 
رقم  انفافن  زنقة  رشيد  موالي  حي 

1752 999ع7 الداخلة ااملغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بوزيدي عنوانه)ا) 
رقم  انفافن  زنقة  رشيد  موالي  حي 

1752 999ع7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 27/2922ع.
769I

fidmbk

SANBEL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16159، مشرع 

بلقصيري املغرب
SANBEL TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 79 

حي النسيم مشرع بلقصيري 16159 
مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع89

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 15 

فبراير 2922 تم إعداد القانو  

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANBEL TRAVAUX

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS DE CONSTRUCTION et

NEGOCIANT

 79 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

 16159 حي النسيم مشرع بلقصيري 

مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 (9.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   (99  : السيد عديل زازور 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زازور  عديل  السيد 

مشرع   16159 النسيم  حي   79 رقم 

بلقصيري املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زازور  عديل  السيد 

مشرع   16159 النسيم  حي   79 رقم 

بلقصيري املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

22 فبراير 2922 تحت رقم 77.

761I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE SOCICAV SECURITE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محمد بن ععدهللا زنقة املحمدية 
رقم 94 السمارة، 72999، السمارة 

املغرب

 STE SOCICAV SECURITE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة بلوك ج رقم 84 السمارك 

72999 السمارة املفرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2197

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2929 نونبر   94

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCICAV SECURITE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : الحراسة و 

األمن و املراقعة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السمارك   84 رقم  ج  بلوك  الوحدة 

72999 السمارة املفرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد الحسي  الرا�سي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسي  الرا�سي عنوانه)ا) 
السمارة  رقم  بدو   أفكاريش  زنقة 

72999 السمارة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسي  الرا�سي عنوانه)ا) 
السمارة  رقم  بدو   أفكاريش  زنقة 

72999 السمارة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 92 دجنبر 

2929 تحت رقم 185/2929.
762I

Sayarh & Menjra Law Firm

Taptap Send Morocco
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sayarh & Menjra Law Firm
52، شارع زرقطوني طابق 5 ، 
29999، الدار العيضاء املغرب

Taptap Send Morocco شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
سميةإقامة شهرزاد، الطابق 

الخامس ، رقم 22 ، الدار العيضاء 
، املغرب - 29999 الدارالعيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
521757

ع2  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Taptap : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Send Morocco
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل مركز االتصال.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق  شهرزاد،  سميةإقامة 
الدار العيضاء   ،  22 رقم   ، الخامس 
الدارالعيضاء   29999  - املغرب   ،

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 1.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
 TAPTAP SEND INC الشركة 
 ، الشركة  شركة خدمات  عنوانه)ا) 
ويلمنجتو    ، ليتل فولز درايف   251
املتحدة  الواليات  ديالوير   1(898

األمريكية .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رايلي  جيمس  ميتشل  السيد 
عنوانه)ا) أستراليا 9 باالرات أستراليا

السيد ايكل الرين فاي عنوانه)ا) 
أمريكي 9 نيويورك الواليات املتحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 9( بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2921 تحت رقم -.
Iع76

FIDUCIAIRE MOUANI

اغري تفساست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
اغري تفساست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
تيغاسلي  القعاب - 54999 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4185
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اغري   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تفساست.
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

صيانة االغرا9
مربي وبائع املوا�سي

تاجر للكأل والتب  ومواد اخرى .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 54999  - القعاب  تيغاسلي   املسيرة 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد اوبن سبيد : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سبيد  اوبن  رشيد  السيد 
عنوانه)ا) 7 تجزئة بالد الخير 26199 

برشيد املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سبيد  اوبن  رشيد  السيد 
 26199 الخير  تجزئة   7 عنوانه)ا) 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2922 تحت رقم 61/2922.
764I

FINANCE CENTER

PHARMACIE DU CITOYEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 PHARMACIE DU CITOYEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ابن سينا رقم 72ع مبطى هللا منارة 

مراكش 49999 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.119(21

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2922 يناير   29 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مبطى  72ع  رقم  سينا  ابن  »تجزئة 
مراكش   49999 مراكش  منارة  هللا 
رقم  سينا  ابن  »تجزئة  إلى  املغرب« 
6ع6 مبطى هللا منارة مراكش 49999 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2778ع1.
765I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KABILA YACHTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
KABILA YACHTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية - 999ع7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KABILA YACHTING

- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير وشراء وبيع وتأجير املراكب.

جميع  تأجير  أو  بيع  أو  شراء   -

القوارب والسفن والبناصر الطافية.

وجميع  والتخزين  الصيانة   -

وإدارة  وامليكانيكا  اإلصالح  أعمال 

»السمسرة«  و  املرا�سي  وبيع  وتأجير 

وإدارة ومناولة ونقل القوارب..

املنطقة   : عنوا  املقر االجتماعي 

الصناعية - 999ع7 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 ATUNEROS DEL SUR الشركة 

درهم   199 بقيمة  حصة   : 1.999

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ATUNEROS DEL SUR الشركة 

عنوانه)ا) املنطقة الصناعية 999ع7 

الداخلة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن العوزيدي عنوانه)ا) 

999ع)   21 رقم  فيال  قابيال  مركب 

املضيق املغرب

عنوانه)ا)  وعليت  نورية  السيدة 

 22 املركب السياحي قابيال فيال رقم 

999ع) املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع2  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 22/2922ع.

766I

بريكو تيسير

بريكو تيسير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بريكو تيسير

تجزئة جنا  التيسير الشطر 1 
رقم 27 مراكش املغرب ، 49179، 

مراكش املغرب

بريكو تيسير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جنا  التيسير الشطر 1 رقم 27 

مراكش - 49179 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

بريكو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تيسير.

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء  أعمال   - العناء  مواد  جميع 

والتجهيزات املتنوعة - أعمال متنوعة 

- تاجر..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 27 رقم   1 الشطر  التيسير  جنا  

مراكش - 49179 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : محمد  أوريك  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  محمد  أوريك  السيد 
 856 رقم  ع  املنار  الشرف  تجزئة 
مراكش   49199 مراكش  أإلزدهار 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  أوريك  السيد 
 856 رقم  ع  املنار  الشرف  تجزئة 
مراكش   49199 مراكش  أإلزدهار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 912عع1.

767I

FLASH ECONOMIE

Imprimerie rawaa
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Imprimerie rawaa شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع العئر 
الجديد رقم 9)4 حي الوحدة 92 - 

79999 البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
91ع7ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 يونيو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Imprimerie rawaa

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إعال  خدمة الطعاعة.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع العئر 
 -  92 حي الوحدة   4(9 الجديد رقم 

79999 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : زميط  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زميط  ابراهيم  السيد 
الوحدة  مدينة  د  بلوك  ع66  رقم 

79999 البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زميط  ابراهيم  السيد 
الوحدة  مدينة  د  بلوك  ع66  رقم 

79999 البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   91 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2921 تحت رقم 2965.

768I

fiduazizi

BD CLEAN
إعال  متبدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القد9 شارع 
عمر املختار حي القد9، 7999، 

البيو  املغرب
BD CLEAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: تجزئة 69 
املنطقة الصناعية املر�سى تجزئة 69 
املنطقة الصناعية املر�سى 79999 

البيو  املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
765عع.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير  ع9  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

ينص  الذي   :91-92 رقم  قرار 

انشطة  -91اضافة عدة  مايلي:  على 

تجميد  مبالجة  تغليف  للشركة 

املنتجات املأكوالت العحرية.......

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :91-92 رقم  بند 

انشطة  -91اضافة عدة  مايلي:  على 

تجميد  مبالجة  تغليف  للشركة 

املنتجات املأكوالت العحرية......

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 5/2922)ع.

76(I

GHAZIR COMPTA PRO

CHAFIK FORWARDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHAFIK FORWARDS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

1 تجزئة رقم ع6 بيس الحي الحسني 

عي  مزوار مراكش - 49999 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12262(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAFIK FORWARDS
مفوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  استيراد  الخدمات-  توفير  النقل- 

تصدير.
عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
بيس الحي الحسني  ع6  1 تجزئة رقم 
عي  مزوار مراكش - 49999 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : هدى  شفيق  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هدى  شفيق  السيدة 
عي  مزوار تجزئة زهرة رقم ع6 مكرر 

مراكش 49999 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هدى  شفيق  السيدة 
عي  مزوار تجزئة زهرة رقم ع6 مكرر 

مراكش 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2728ع1.
779I

FLASH ECONOMIE

HAMADA ET CONSORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HAMADA ET CONSORTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 
انتسرابي الشقة ع1 م.ج - 59999 

مكنا9 املغرب.
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إستدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5681 بتاريخ 15 

شتنبر 2921.
بدال من : رفع رأسمال الشركة من 
 24264999 إلى  درهم   12999999

درهم 
من  الشركة  رأسمال  رفع   : يقرأ 
 26264999 إلى  درهم   12999999

درهم 
العاقي بدو  تغيير.

771I

FLASH ECONOMIE

GAITH TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GAITH TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القسم 
2 رقم ع1 - 999ع7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع2978

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 GAITH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TOURS
اإلقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السياحية وغيرها من أماكن اإلقامة 

قصيرة املدى.
عنوا  املقر االجتماعي : حي القسم 
2 رقم ع1 - 999ع7 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد الشادلي املامي : 599 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد ععد اللطيف شيكر : 599 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املامي  الشادلي  السيد 
999ع7   14 رقم  انزرا   بئر  حي 

الداخلة املغرب.
شيكر  اللطيف  ععد  السيد 
الطابق  ملوية  زنقة   54 عنوانه)ا) 
العيضاء  الدار   29999 السفلي 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املامي  الشادلي  السيد 
999ع7   14 رقم  انزرا   بئر  حي 

الداخلة املغرب
شيكر  اللطيف  ععد  السيد 
الطابق  ملوية  زنقة   54 عنوانه)ا) 
السفلي 29999 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 99ع.
772I

FLASH ECONOMIE

ATLAS RIDER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

MCA CONSULTING
5,شارع ععد اللطيف بن قدور -الدار 

العيضاء 
ATLAS RIDER

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها :2.999.999ع درهم

شارع عالل الفا�سي -إقامة أطل�سي 
-مراكش

توسيع نشاط الشركة
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
فبراير   15 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء 

2922 قرر:
توسيع الغرض املؤس�سي للشركة 
املد   بي   الركاب  نقل  نشاط  إلى 
بجميع أشكاله على املستوى الوطني.

النظام  من   2 الفصل  تبديل 
األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 169عع1.
Iع77

FLASH ECONOMIE

ELECTRIC HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELECTRIC HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي: 26 شارع مر9 
السلطا ، الشقة ع، الطابق 1 

-الدار العيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع82عع5 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 ELECTRIC الشركة  تسمية 

 : HOME
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

استيراد وتصدير مواد الكهرباء
26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
ع ، الطابق  مر9 السلطا  ، الشقة 

1 - الدار العيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة
 199.999 :معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
 1.999  : العصر   محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة
عنوانه  العصر   محمد  السيد 
ع ب الدار   15 زنقة بول ال بيير رقم 

العيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814299 
مقتطف و بيا 

774I

FIDUCIAIREJAD

CAFE CASTIEKHO sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 49999، مراكش
CAFE CASTIEKHO sarl شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي سوكوما 1 
رقم 2151 - 49999 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66291
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 يناير 2922 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
CAFE CASTIEKHO sarl معلغ 
رأسمالها 59.999 درهم وعنوا  
مقرها اإلجتماعي سوكوما 1 رقم 
2151 - 49999 مراكش املغرب 

نتيجة ل : توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب سوكوما 1 
رقم 2151 - 49999 مراكش املغرب. 

و عي :
اللطيف  ععد  موالي  السيد)ة) 
رقم   1 سوكوما  عنوانه)ا)  و  طالبي 
املغرب  مراكش   49999  2151

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 152عع1.
775I

FLASH ECONOMIE

SINDO GREEN PRODUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
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 SINDO GREEN PRODUCTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

لفطيحات رقم 6ع1 - 999ع7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SINDO GREEN PRODUCTS

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حيواني.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

999ع7   - 6ع1  رقم  لفطيحات 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : عليا   خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد عثما  عليا  : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة عليا  عنوانه)ا) 

الجهوية  مندوبية  لفطيحات  حي 

للتخطيط 999ع7 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  عليا   عثما   السيد 

999ع7  6ع1  رقم  لفطيحات  حي 

الداخلة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خديجة عليا  عنوانه)ا) 

الجهوية  مندوبية  لفطيحات  حي 

للتخطيط 999ع7 الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  عليا   عثما   السيد 
999ع7  6ع1  رقم  لفطيحات  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 11ع.

776I

FLASH ECONOMIE

AMAROZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMAROZ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع زنقة 
ايت اورير شارع موالي يوسف - 

29999 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95)عع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMAROZ
: أعمال أو  غرض الشركة بإيجاز 

إنشاءات متنوعة وتطوير البقارات.
زنقة  ع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - يوسف  موالي  شارع  اورير  ايت 

29999 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : الغروش  احمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : كير  ابو  مليكة  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الغروش عنوانه)ا)  السيد احمد 
 195 رقم   92 زنقة  ميامار  تجزئة 
العيضاء  الدار   29999 كاليفورنيا 

املغرب.
ابو كير عنوانه)ا)  السيدة مليكة 
2 تجزئة ميامار كاليفورنيا  195 زنقة 

29999 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغروش عنوانه)ا)  السيد احمد 
 195 رقم   92 زنقة  ميامار  تجزئة 
العيضاء  الدار   29999 كاليفورنيا 

املغرب
ابو كير عنوانه)ا)  السيدة مليكة 
2 تجزئة ميامار كاليفورنيا  195 زنقة 

29999 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814144.
777I

global compta et conseils

STE MEZIATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
19,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

9999)، طنجة املغرب
STE MEZIATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19,شارع 
ابن تومرت الطابق االول - 9999) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEZIATI
غرض الشركة بإيجاز : تجارة.

19,شارع   : عنوا  املقر االجتماعي 
 (9999  - ابن تومرت الطابق االول 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد الخالق املزياتي : 199 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املزياتي  الخالق  ععد  السيد 
 268 دوار بدريوين قطبة  عنوانه)ا) 

9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املزياتي  الخالق  ععد  السيد 
 268 قطبة  بدراوين  دوار  عنوانه)ا) 

9999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع5ع144.
778I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

BRASHKA ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 79999، 
البيو  املغرب

BRASHKA ENERGY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدينة الوحدة الشطر الثاني رقم 
686H البيو  - 79999 البيو  

املغرب



4433 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)ع494

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 نونبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRASHKA ENERGY

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو إما معاشرة ، لنفسها 

من  التباقد  في  أو   ، باملشاركة  أو   ،

، في املغرب  ، أو لطرف ثالث  العاطن 

والخارج:

أي نشاط إنتاج أو تركيب أو شراء 

باألنشطة  يتبلق  تركيب  أو  بيع  أو 

املتبلقة بما يلي:

البالي  بالتيار  البامة  الكهرباء 
للمنزل  اآللي  التشغيل   ، واملنخفض 

وجميع األنظمة الكهربائية والهاتفية 

الكهربائية  التدفئة  تركيب   ،

أو  الكهربائية  املياه  سخانات   ،

 ، الشمسية أو الديناميكية الحرارية 

تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية 

إنذار  أجهزة   ،  VMC  ، والرياح 

االقتحام والتقنية ، الفراغ املركزي.

يتاجر بشكل عام في الشراء والعيع 

أشكاله  بجميع  والتمثيل  والتوزيع 

والسلع  والسلع  املنتجات  لجميع 

الرأسمالية واملواد من أي نوع.

الجملة  وشعه  الجملة  تجارة 

والتجزئة.

واللوازم  املبدات  وشراء  بيع 

للشركات  التجاري  التمثيل  املكتبية 

الوطنية واألجنبية.

الكهرباء  في  الفنية  البمليات 

بيع  والتنظيم.  والصيانة  واألتمتة 

وتشغيل  توريد  تركيب.   - دراسة   -

القطاع  في  الكهربائية  املشاريع 

الصناعي: األتمتة ، التنظيم.

أعمال   ، البامة  الورشة  أعمال 

استيراد وتصدير   ، محددة مختلفة 

واملواد  والعضائع  املنتجات  جميع 

نصف   ، األنواع  جميع  من  واملواد 

املصنبة أو النهائية ، من أي نوع سواء 

نيابة عن الشركة أو عن أي شخص 

آخر مادًيا أو مبنوًيا.

الكهرباء  قطاعات  في  التدريب 

وكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة.

مكتب دراسات.

وبشكل أعم ، أي عملية تجارية أو 

مالية أو منقولة أو عقارية أو صناعية 

معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل  تتبلق 

من  أو  أعاله  املذكورة  باألنشطة 

املحتمل أ  تبزز تطوير الشركة .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

رقم  الثاني  الشطر  الوحدة  مدينة 

البيو    79999  - البيو    686H

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : املزمور  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم املزمور عنوانه)ا) 

شارع  الراحة  تجزئة  القد9  حي 

 294 رقم  بكر  ابي  بن  ععدالرحما  

البيو  79999 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم املزمور عنوانه)ا) 

شارع  الراحة  تجزئة  القد9  حي 

 294 رقم  بكر  ابي  بن  ععدالرحما  

البيو  79999 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 486/2922.

77(I

STE SIEL COMPTA SARL

سوس كولد كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة
STE SIEL COMPTA SARL

 LOT NAKHIL APPT 32 HAY
 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc
سو9 كولد كار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي املركب 
التجاري تكركورت حي تكركورت 

رقم 67 الدشيرة الجهادية 59ع86 
الدشيرة الجهادية املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع2166
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2921 14 دجنبر  املؤرخ في 
كولد  »سو9  من  الشركة  تسمية 

كار« إلى »سو9 كولد ترنس« .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 49/2922.
789I

STE SIEL COMPTA SARL

سوس كولد كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة
STE SIEL COMPTA SARL

 LOT NAKHIL APPT 32 HAY
 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc
سو9 كولد كار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي املركب 
التجاري تكركورت حي تكركورت 

رقم 67 الدشيرة الجهادية 59ع86 
الدشيرة الجهادية املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع2166.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2921 14 دجنبر  املؤرخ في 
السيارات  »كراء  نشاط الشركة من 
العضائع  »نقل  إلى  سائق.«  بدو  

لحساب الغير 

لحساب  لألمتبة  الدولي  النقل 
الغير«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 49/2922.
781I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

MASHOUDI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلبة امكونة 
تنغير ، 45299، قلبة امكونة املغرب

 MASHOUDI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : دوار العور 

ايت يحيى 2 ايت سدرات السهل 
الغربية قلبة امكونة - 45299 قلبة 

امكونة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.641

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2922 يناير   21 املؤرخ في 
MASHOUDI TRANSPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد معلغ رأسمالها 19.999 درهم 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار العور 
السهل  سدرات  ايت   2 يحيى  ايت 
 45299  - امكونة  قلبة  الغربية 
لتوقف  نتيجة  املغرب  امكونة  قلبة 

النشاط التجاري.
و عي :

السيد)ة) ععد املالك مسحودي و 
عنوانه)ا) دوار العور ايت يحيى 2 ايت 
سدرات السهل الغربية قلبة امكونة 
45299 قلبة امكونة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 21 يناير 2922 وفي دوار العور 
السهل  سدرات  ايت   2 يحيى  ايت 
45299 قلبة   - الغربية قلبة امكونة 

امكونة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم 112.
782I

PLATINIUM MANAGEMENT

STE IMPRIMERIE EL KHALFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif
 3ème étage N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc
 STE IMPRIMERIE EL KHALFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
14 درب سالم بن املبطي املباركة 
الجعابرة الزيتو  - 59969 مكنا9 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5)ع55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPRIMERIE EL KHALFI
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بناء متنوعة.

- التجارة.
- الطعاعة والخدمات ذات الصلة.
عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
املباركة  املبطي  بن  سالم  درب   14
مكنا9   59969  - الزيتو   الجعابرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ععد القادر الخلفي : 1.999 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الخلفي  القادر  ععد  السيد 
ع  الوحدة  ع  رقم   5 زنقة  عنوانه)ا) 

59969 مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخلفي  القادر  ععد  السيد 
ع  الوحدة  ع  رقم   5 زنقة  عنوانه)ا) 

59969 مكنا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 579.

Iع78

BEST COMPTA SARL

DK HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

DK HOME شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
القاهرة الطابق السفلى اقامة سليم 

- 999ع) تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

288((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 فبراير   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 DK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOME

الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والعيع والتسويق لجميع أثاث املنزل 
وأثاث املكاتب وجميع عناصر الديكور 

واإلكسسوارات.
السلع  لجميع  االستيراد 
باملوضوع  املتبلقة  واملستلزمات 

أعاله..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
القاهرة الطابق السفلى اقامة سليم 

- 999ع) تطوا  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   79  : اربيب  دينة  السيدة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
 19  : الفرجاني  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.
السيدة لينة الفرجاني : 19 حصة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
السيدة أبرار الفرجاني : 19 حصة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أربيب  دينة  السيدة 
تطوا   999ع)   2/12 شارع الوحدة 

املغرب.
الفرجاني  سكينة  السيدة 
 2/12 الوحدة  شارع  عنوانه)ا) 

999ع) تطوا  املغرب.
السيدة لينة الفرجاني عنوانه)ا) 
تطوا   999ع)   2/12 شارع الوحدة 

املغرب.
السيدة أبرار الفرجاني عنوانه)ا) 
تطوا   999ع)   2/12 شارع الوحدة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أربيب  دينة  السيدة 
تطوا   999ع)   2/12 شارع الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار9   16 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2921 تحت رقم 9544.

784I

ديوا  الخدمات

DIWAN AL KHADAMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا  الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 4) سيدي 

قاسم ، 16999، سيدي قاسم 

املغرب

DIWAN AL KHADAMAT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 4) - 16999 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95ع26

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم  ع291  أبريل   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIWAN AL KHADAMAT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاسعة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 16999  -  (4 رقم  الخامس  محمد 

سيدي قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 29.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

299 حصة   : السيد خالد حالمي 

بقيمة 29.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حالمي  خالد  السيد 

اقامة امي  ب رقم الشقة ع1 الطابق 

4 16999 سيدي قاسم املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  حالمي  خالد  السيد 
اقامة امي  ب رقم الشقة ع1 الطابق 

4 16999 سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

أبريل ع291 تحت رقم ع5.
785I

cabinet fiduciaire zghoud

 STE IMMOBILIERE
SAMAHA

إعال  متبدد القرارات

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

 STE IMMOBILIERE SAMAHA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 26 شارع 

برشلونة - 9999) طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع2149.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   19 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم اعال  وفاة شريك: الذي 
ينص على مايلي: على إثر وفاة السيد 
عودا علي تمت إجراأت اإلراث حسب 
القانو  اإلسالمي كناش التركات رقم 
عودا   464 رقم  ع48  صحيفة   227
عع  سناء  عودا  حصة  عع  لطيفة 
عودا  حصة   66 فريد  عودا  حصة 
رشيد 66 حصة ورثة عودا 2 حصة 

قرار رقم تبي  مسيرين جدد: الذي 
تبي  لطيفة عودا;  ينص على مايلي: 
عودا  عودا;رشيد  عودا;فريد  سناء 

مسيرين جدد ملدة غير محددة 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1-46 رقم  بند 

مايلي: تحي  النظام األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1652.
786I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

MEZIANE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
MEZIANE IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس 87ع الطابق السابع 

رقم )1 - 29999 الدار العيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5)ع)52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEZIANE IMMOBILIER
مستثمر   : غرض الشركة بإيجاز 

البقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق السابع  87ع  محمد الخامس 
العيضاء  الدار   29999  -  1( رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
1.999 حصة   : السيد علي مزيا  

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي مزيا  عنوانه)ا) 26 و 

28 زنقة عزيز بوطالب عمارة أ الشقة 

11 14999 القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي مزيا  عنوانه)ا) 26 و 

28 زنقة عزيز بوطالب عمارة أ الشقة 

11 14999 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم )ع4)89.

787I

مكتب املحاسعة الصالحي

STRATINOX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب املحاسعة الصالحي

زنقة املدينة املنورة عمارة اليبقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

69999، وجدة اململكة املغربية

STRATINOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم 6/195 - 69999 

وجدة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

4591ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2922 يناير   1( املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»الحي الصناعي رقم 195/6 - 69999 

قدور  »شارع  إلى  املغرب«  وجدة 

الورطا�سي تجزئة بنحميدة رقم )2 - 

69999 وجدة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 84.

788I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG BTOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

STG BTOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : تقاطع 

موالي ععد البزيز والزالقة رقم 5 ، 

اقامة النصر ، شقة 22 ، الطابق 

الساد9 - 9929) طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.71857

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تقرر حل   2921 يونيو  9ع  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   STG BTOC

 19.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

والزالقة  البزيز  ععد  موالي  تقاطع 

 ،  22 شقة   ، اقامة النصر   ،  5 رقم 

طنجة   (9929  - الساد9  الطابق 

في  النشاط  لقلة  نتيجة  املغرب 

السنوات األخيرة..

و عي :

السيد)ة) محمد عدنا  الواسيني 

الساحلي و عنوانه)ا) شارع أبو البالء 

 (9929  17 8،شقة  الطابق  املبري، 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

تقاطع  وفي   2922 يناير   15 بتاريخ 

 5 رقم  والزالقة  البزيز  ععد  موالي 

الطابق   ،  22 ، شقة  اقامة النصر   ،

الساد9 - 9929) طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع25122.

78(I
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wing networks

 WING NETWORKS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

wing networks
 ALLIANCE DARNA IMM N3 B
 4 8 MAGASIN N 4 , Kénitra ،

14000، KENITRA MAROC
 WING NETWORKS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي أليانس 
دارنا عمارة ر ع ب 4ـ8 متجر ر4 - 

14999 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47عع6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 WING : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NETWORKS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : بيع أجهزة 

إلكترونية..
أليانس   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - متجر ر4  4ـ8  ب  ع  ر  دارنا عمارة 

14999 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عادل  املخيمار  السيد 
مهدية  ع  دارنا شطر  أليانس   84 ر 

14999 القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أمينة  ادليمي  السيدة 
 19999 مالح م قديمة   2 زنقة فرا  

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ )2 نونبر 

2921 تحت رقم ع567.
7(9I

MEXCO

SARO SAPORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

53، 30000، FES MAROC
SARO SAPORI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
2 ، عمارة د فضاء رحاب فا9 شارع 

عالل بن ععد هللا - 9999ع فا9 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
79427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SARO  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SAPORI
  o : غرض الشركة بإيجاز

مطبم بيتزا ،
o سناك ) مطبم بسبر ثابت)،

o ممو 
البمليات  جميع  عام  وبشكل   o
التجارية، الصناعية، املالية املرتعطة 
في أي   ، بشكل معاشر أو غير معاشر 
أو من  من البمليات املذكورة أعاله، 
املحتمل أ  تبزز تحقيقها و تطويرها..

عنوا  املقر االجتماعي : محل رقم 
2 ، عمارة د فضاء رحاب فا9 شارع 
فا9  9999ع   - هللا  ععد  بن  عالل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 DOMENICO السيد 
بقيمة  حصة   COSTABILE : 699

199 درهم للحصة.
 SERENA FERRAIOLI السيدة 
درهم   199 بقيمة  حصة   : 499

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 DOMENICO السيد 
 Gd  198 عنوانه)ا)   COSTABILE
 Rue Charle De Gaulle 94130

Nogent-Sur-Marne فرنسا.
 SERENA FERRAIOLI السيدة 
 Gd Rue Charle  198 عنوانه)ا) 
De Gaulle 94130 Nogent-Sur-

Marne فرنسا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 DOMENICO السيد 
 Gd  198 عنوانه)ا)   COSTABILE
 Rue Charle De Gaulle 94130

Nogent-Sur-Marne فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   2( بتاريخ  بفا9  التجارية 

2921 تحت رقم 74ع5.
7(1I

Cabinet Comptable Marzofid

STE NACOVAW SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
STE NACOVAW SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
) الطابق الثالث شقة 12 إقامة 
البركة تكيوين - 89652 أكادير 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4458(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 94 فبراير  املؤرخ في 
اوبال  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

لحسن كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 617.

7(2I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

موكانور ترافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخاز  الشقة رقم ع بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44999، 
الصويرة املغرب

موكانور ترافو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 55 
زنقة )192 حي النور تراست إنزكا  

- 55ع86 إنزكا  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
47ع29.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2922 فبراير   16 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«499.999 درهم« أي من »199.999 
عن  درهم«   599.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.



4437 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 57/2922ع.
Iع)7

BUREAU ESSOUFYANI

 CENTRE DENTAIRE
 WAHDA DOCTEUR SAÂD

NEMER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
 CENTRE DENTAIRE WAHDA

 DOCTEUR SAÂD NEMER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة بلوك D الرقم 1462 

)الطابق الثاني) - 79999 البيو  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57ع49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DENTAIRE WAHDA

.DOCTEUR SAÂD NEMER
عيادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طعية لألسنا .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الوحدة بلوك D الرقم 1462 )الطابق 

الثاني) - 79999 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد سبد النمر : 1.999 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النمر  سبد  السيد 
البكاري   72 قصر العحر بلوك أ رقم 

19999 الرباط املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  النمر  سبد  السيد 
البكاري   72 قصر العحر بلوك أ رقم 

19999 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 2/2922ع4.
7(4I

ECOCOMPTA

XG COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 86ع
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
XG COM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
صهيب الرومي بلوك )ع رقم 

29 سيدي البرنو�سي - 29699 
الدارالعيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ع)529.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 فبراير 2922 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

XG COM معلغ رأسمالها 199.999 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

شارع صهيب الرومي بلوك )ع رقم 
29 سيدي البرنو�سي - 29699 
الدارالعيضاء املغرب نتيجة ل :

توقف النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  )ع  بلوك  الرومي  صهيب 

 29699  - البرنو�سي  سيدي   29

الدارالعيضاء املغرب. 

و عي :

السيد)ة) نوال املغاري و عنوانه)ا) 

الوفاء ع البمارة 29 الشقة 4 الوئام 

املغرب  الدارالعيضاء   29292 األلفة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع81427.

7(5I

BUREAU ESSOUFYANI

TASSAOUT FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

TASSAOUT FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القيال 

شارع عمر بن الخطاب بدو  رقم - 

79959 طرفاية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49448

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TASSAOUT FISH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  جميع  وتصدير  وتسويق 
السمك واملنتوجات العحرية بالجملة 
والبديد من الخدمات   - والتقسيط 
واألنشطة املختلفة الواردة بمضمو  

القانو  األسا�سي للشركة.
عنوا  املقر االجتماعي : حي القيال 
 - شارع عمر بن الخطاب بدو  رقم 

79959 طرفاية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد عز الدين الركيك 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عز الدين الركيك عنوانه)ا) 
حي الفيال شارع عمر الخطاب بدو  

رقم 79959 طرفاية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين الركيك عنوانه)ا) 
حي الفيال شارع عمر الخطاب بدو  

رقم 79959 طرفاية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم ع)4.
7(6I

COMPTAMED

LEADER ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
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LEADER ONE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 

املومن زنقة سمية عمارة 82 طابق 2 
رقم 4 الدار العيضاء - 29999 الدار 

العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1441ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEADER ONE

استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحعوب واألغذية البامة والعقوليات.

عنوا  املقر االجتماعي : شارع ععد 

املومن زنقة سمية عمارة 82 طابق 2 
29999 الدار   - 4 الدار العيضاء  رقم 

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : جواد  املنتهى  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املنتهى جواد عنوانه)ا) حي 

طنجة   124 زنقة  أ   5 اشناد  املر9 

29999 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املنتهى جواد عنوانه)ا) حي 

طنجة   124 زنقة  أ   5 اشناد  املر9 

29999 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 98 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 811742.
7(7I

COMPTAMED

ARRADIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
ARRADIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية اقامة شهرزاد ع الطابق 5 
رقم 22 الدار العيضاء - 29999 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1717ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARRADIS
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كافة املنتجات الغذائية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 5 الطابق  ع  شهرزاد  اقامة  سمية 
رقم 22 الدار العيضاء - 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : جواد  املنتهى  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املنتهى جواد عنوانه)ا) حي 

طنجة   124 زنقة  أ   5 اشناد  املر9 

29999 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املنتهى جواد عنوانه)ا) حي 

طنجة   124 زنقة  أ   5 اشناد  املر9 

29999 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 9( بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812119.

7(8I

TRANSPORT BULNOIR

TRANSPORTBULNOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPORT BULNOIR

حي موالي رشيد الشطر الثالث 
بلوك 92 رقم )9 ، 79999، البيو  

املغرب

TRANSPORTBULNOIR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد الشطر الثالث بلوك 92 رقم 

)9 - 79999 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع4))ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORTBULNOIR

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع لحساب الغير ،

األولية  للمواد  املبرد  النقل   -

واملواد االستهالكية وتجميع األصناف 

الجاهزة.

- نقل الطرود والبريد السريع.

واملسافرين  األشخاص  نقل   -

النقل  أو  باص  امليني  أو  بالحافلة 

السياحي.

براءات  جميع  على  الحصول   -

التجارية  والبالمات  االختراع 

املتبلقة  والتراخيص  للبمليات 

بشكل معاشر أو غير معاشر بالبمليات 

واستغاللها  وحيازتها  أعاله  املذكورة 

وإنشاءها وبيبها لحسابها الخاص.

- شراء أو بيع الشركة أو بالبمولة 

والتمثيل  والتصدير  واالستيراد 

والشحن والتجارة بشكل عام لجميع 

التي  والبمليات  الغيار  وقطع  املواد 

تدخل في نطاق غرض الشركة املحدد 

لحساب الشركة.

- مشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 

في جميع الشركات أو الشركات التي تم 

إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها ، والتي 

 ، قد تكو  مرتعطة لغرض الشركة 

شركات  إنشاء  طريق  عن  سيما  وال 

أو  الرعاية  أو  املساهمة  أو  جديدة 

املالية  أو استرداد األوراق  االكتتاب 

االندماج  أو  االجتماعية  الحقوق  أو 

أو التحالف أو االتحاد في املشاركة أو 

إدارة اإليجار. .

عنوا  املقر االجتماعي : حي موالي 
رقم   92 بلوك  الثالث  الشطر  رشيد 

)9 - 79999 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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البزيز  ععد  البيني   ماء  السيد 
عنوانه)ا) بلوك 91 رقم ع9 حي موالي 
رشيد الشطر الثالث 79999 البيو  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البزيز  ععد  البيني   ماء  السيد 
عنوانه)ا) بلوك 91 رقم ع9 حي موالي 
رشيد الشطر الثالث 79999 البيو  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   1( بتاريخ  بالبيو   االبتدائية 

2922 تحت رقم -.
7((I

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)

HIBAYASO TRANS
إعال  متبدد القرارات

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، عمارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 99ع14، سوق أربباء الغرب 

املغرب
HIBAYASO TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 88، إقامة 
البساتي ، محل رقم 2، الفوارات - 

14999 القنيطرة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع)522.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   9( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   599 تفويت 
 599 طرف السيد : الرفاعي محمد و 
حصة اجتماعية من طرف السيدة 
يمتلكانها  كانا  سميرة  املسبودي   :
 HIBAYASO« شركة  رأسمال  في 
 1999 من  يتكو   والذي   »TRANS
السيد  لصالح  اجتماعية،  حصة 
الحامل  ععداالله،  الروبيوا   :
 : رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 
الوحيد  املالك  ليصعح   GB166899
لجميع الحصص االجتماعية لشركة 

.»HIBAYASO TRANS»

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تغيير الشكل القانوني لشركة  مايلي: 

»شركة  من   »HIBAYASO TRANS»

ذات مسؤولية محدودة لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد. 

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

الرفاعي محمد من   : استقالة السيد 

 HIBAYASO« شركة  تسيير  وظيفة 

الروبيوا   : السيد  وتبيي    »TRANS

التبريف  لعطاقة  الحامل  ععداالله 

مسيرا   GB166899  : رقم  الوطنية 

 HIBAYASO«  : لشركة  جديدا 

TRANS« و ذلك ملدة غير محدودة.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تبتبر الشركة شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد وفق القانو  
-5 6) بتاريخ 7))92/1/ع1 والقانو  

األسا�سي للشركة.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

يساهم السيد : الروبيوا ععداالله في 
رأسمال الشركة بما قيمته مائة ألف 

) 199999 ) درهم نقدا.

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

حدد رأسمال الشركة في معلغ مائة 

ألف ) 199999 ) درهم مقسم أللف 

 199  ( حصة اجتماعية بقيمة مائة 

تم  وعليه،  درهم للحصة الواحدة.   (

إسناد مجموع الحصص االجتماعية 

حصة   (  1999  ( العالغ عددها ألف 

مقابل  ععداالله  الروبيوا   : للسيد 

مساهمته نقدا في رأسمال الشركة.

بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 

تم تبيي  السيد : الروبيوا ععداالله، 

 ،  22/19/1(8(  : بتاريخ  املزداد 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
الجنسية  املغربي   GB166899: رقم 

 HIBAYASO« لشركة  مسيرا   ،

غيرمحدودة.  ملدة  وذلك   »TRANS

وعليه فإ  السيد : الروبيوا ععداالله 

سيكو  املمثل الوحيد للشركة وذلك 

األغيار  كل  مع  التزاماتها  جميع  في 

سواءا كانوا عموميي  أو خواص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

2922 تحت رقم )177.
899I

STE FACILITY.CASH

 STE IBDAA MARBRE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE IBDAA MARBRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

سيدي بن جبفرهوارة اوالد رحو- 
جرسيف - 5199ع جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع22

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IBDAA MARBRE SARL AU
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
 - الرخام  أشغال   – املختلفة 

التفاوض.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رحو-  اوالد  جبفرهوارة  بن  سيدي 
جرسيف - 5199ع جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

199 حصة   : السيد رشيد لهعوب 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لهعوب  رشيد  السيد 
5199ع  جرسيف  مبروك  تجزئة 

جرسيف املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لهعوب  رشيد  السيد 
5199ع  جرسيف  مبروك  تجزئة 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 18 فبراير 

2922 تحت رقم 1269.
891I

STE FACILITY.CASH

 STE N.M.A HAJJI TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE N.M.A HAJJI TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى بقالي حوض الرتم هوارة 
اوالد رحو- جرسيف - - 5199ع 

جرسيف املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. N.M.A HAJJI TRAV SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
استيراد   - التفاوض   - املختلفة 

وتصدير.
امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املسمى بقالي حوض الرتم هوارة اوالد 
5199ع جرسيف   -  - رحو- جرسيف 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ععد الرحيم الحاجي : 199 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحاجي  الرحيم  ععد  السيد 
عنوانه)ا) حي حرشة عرا9 جرسيف 

5199ع جرسيف املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحاجي  الرحيم  ععد  السيد 
عنوانه)ا) حي حرشة عرا9 جرسيف 

5199ع جرسيف املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 18 فبراير 

2922 تحت رقم 1261.
892I

AMOUD SOUSS

AMOUD SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AMOUD SOUSS
رقم 26 عمارة 89 مشروع الدشيرة 
الجديدة انزكا  ، 69ع86، انزكا  

املغرب
AMOUD SOUSS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 191 
تجزئة اكدال الشطر 1 ايت ملول - 

86159 انزكا  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.479(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2922 فبراير   94 في  املؤرخ 
شركة ذات   AMOUD SOUSS حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 
ايت   1 الشطر  اكدال  تجزئة   191
86159 انزكا  املغرب نتيجة   - ملول 
النشاط  ممارسة  على  القدرة  لبدم 
التي  والبراقيل  الصبوبات  بسبب 

واجهتها مند التأسيس.
و عي :

و  الشاطري  محمد  السيد)ة) 
اكدال  تجزئة   191 رقم  عنوانه)ا) 
انزكا    86159 ايت ملول   1 الشطر 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 94 فبراير 2922 وفي رقم 191 
 - ايت ملول   1 تجزئة اكدال الشطر 

86159 انزكا  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 8)2.

Iع89

Explorarif

Explorarif
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Explorarif
76 مكرر شارع أنوال الحسيمة ، 

2999ع، الحسيمة املغرب
Explorarif شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 76 مكرر 

شارع أنوال - 2999ع الحسيمة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
عع6ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Explorarif
التنشيط   : غرض الشركة بإيجاز 

السياحي والترفيهي.
عنوا  املقر االجتماعي : 76 مكرر 
الحسيمة  2999ع   - أنوال  شارع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
25 حصة   : السيد رشدي مفتاح 

بقيمة 199 درهم للحصة.
25 حصة   : السيد محمد الفقير 

بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة   25  : دالوح  ياسر  السيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد يونس العوهمي : 25 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مفتاح  رشدي  السيد 
5ع شارع الجديدة 2999ع الحسيمة 

املغرب.
عنوانه)ا)  الفقير  محمد  السيد 
2999ع الحسيمة  96 زنقة الرحامنة 

املغرب.
عنوانه)ا)  دالوح  ياسر  السيد 
الحسيمة  2999ع  شارع الكويرة   51

املغرب.
العوهمي عنوانه)ا)  السيد يونس 
2999ع  العكاي  معارك  شارع   (7

الحسيمة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مفتاح  رشدي  السيد 
5ع شارع الجديدة 2999ع الحسيمة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 152.
894I

prensacom

أحمد الزكري
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطعيبيو )
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

أحمد الزكري
9ع  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
التسيير  تم فسخ عقد   2921 نونبر 
السيد)ة)  طرف  من  املوقع  الحر 
مالك)ة)  )بصفته)ا)  الزكري  أحمد 
لألصل التجاري) الحامل)ة) للعطاقة 
 k194ع2ع رقم  للتبريف  الوطنية 
ابن  تجزئة  بالبنوا   القاطن)ة) 
 (9999  - 7ع  رقم   22 رقم  خلدو  
أحمد  والسيد)ة)  املغرب  طنجة 
حرا  مسير)ة)  )بصفته)ا)  الزكري 
الوطنية  للعطاقة  الحامل)ة)  )ة)) 
القاطن)ة)   KB15542 للتبريف رقم 
رقم  خلدو   ابن  تجزئة  بالبنوا  
طنجة املغرب   (9999  - 7ع  رقم   22
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
التجارية بطنجة تحت عدد 616)19 

.
895I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 GREEN ATLAS GLORY
 D›INVESTISSEMENT

AGRICOLE ET D›ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
 GREEN ATLAS GLORY

 D›INVESTISSEMENT AGRICOLE
ET D›ELEVAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
ععدالكريم بنجلو  رقم 42، الطابق 

6 مكاتب أشرف فا9 - 9999ع 
فا9 اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GREEN ATLAS GLORY  :
 D’INVESTISSEMENT AGRICOLE

.ET D’ELEVAGE
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ادارة البمليات التجارية و الفالحية 
للخدمات املدنية أو البسكرية - تربية 

النحل.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
42، الطابق  ععدالكريم بنجلو  رقم 
6 مكاتب أشرف فا9 - 9999ع فا9 

اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   59  : السيد رشيد العقالي 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 59  : بروال  ععدالحق  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العقالي  رشيد  السيد 
رقم 91 الحعيل الكدا  فا9 9999ع 

فا9 اململكة املغربية.
السيد ععدالحق بروال عنوانه)ا) 
زنقة ععدالبزيز بوطالب الشقة   11
فا9 اململكة  9999ع  م ج فا9   17

املغربية.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العقالي  محمد  السيد 
رقم 91 الحعيل الكدا  فا9 9999ع 

فا9 اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم )88.

896I

A&O

KALILIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

29259، الدار العيضاء املغرب
KALILIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 51 تجزئة 
الال زهيرة حي عي  السعع - 29999 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)211ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KALILIA
التوزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتجزئة  بالجملة  والعيع  والتسويق 
املنتجات  وتصدير  واستيراد  وشراء 

شعه الدوائية.
عنوا  املقر االجتماعي : 51 تجزئة 
 29999  - الال زهيرة حي عي  السعع 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 : بدر  محمد  الوحيدي  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بدر  محمد  الوحيدي  السيد 
عنوانه)ا) 4 ممربريتشار ديا9 تجزئة 
الدار   29999 السعع  عي    2 هنري 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيدة فري�سي شيماء 
 2 ممربريتشار ديا9 تجزئة هنري   4
العيضاء  الدار   29999 السعع  عي  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812484.
897I

AM CONSULTING

U. I. T. M SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
U. I. T. M SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 ,زنقة 
مر9 السلطا ، الشقة ع،الطابق 
األول - 9)294 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2515ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 U. I. T. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.M SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : صناعة و 

بيع النسيج.
26 ,زنقة   : عنوا  املقر االجتماعي 
ع،الطابق  الشقة  السلطا ،  مر9 
األول - 9)294 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن فائق : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فائق  حسن  السيد 
عي    8 رقم   15 زنقة  سالم  تجزئة 
الشق 29479 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فائق  حسن  السيد 
عي    8 رقم   15 زنقة  سالم  تجزئة 

الشق 29479 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار العيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
898I

FIDUBAC SARL

MONCADA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
MONCADA CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اربوز اوالد 

بوطيب طريق ازغنغا  - 62999 
الناظور املغرب.
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تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16465

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تبيي    2922 17 فبراير  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) ابركا  

فؤاد كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 فبراير 

2922 تحت رقم 95ع.

89(I

ديوا  الخدمات

DIWAN AL KHADAAMT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ديوا  الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 4) سيدي 

قاسم ، 16999، سيدي قاسم 

املغرب

DIWAN AL KHADAAMT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 4) - 16999 

سيدي قاسم املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

95ع26.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2922 يناير   19 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   489.999.999»

«29.999 درهم« إلى »599.999.999 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

فبراير 2922 تحت رقم 85.

819I

HTA CONSEIL

WINNER DISTRIBUTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد الخامس و شارع 

ألعير األول معنى محمد الخامس 
املدخل ‹ب‹ الطابق الثالث املكتب 

94ع -، 29969، الدار العيضاء 
املغرب

WINNER DISTRIBUTORS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 ممر 
داليا عي  السعع - ع2925 الدار 

العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
42571ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خليل  هالل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.(99
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.999
فبراير   19 ععد الرحيم امزيل بتاريخ 

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814256.
811I

FIDUCIAIRE FIMECOF

MAGIC THE ET CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

MAGIC THE ET CAFE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركب 
الداوليز شارع موالي اسماعيل - 

59999 مكنا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1721ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2911 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGIC THE ET CAFE

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

مركب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - اسماعيل  موالي  شارع  الداوليز 

59999 مكنا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 299.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الكريم  ععد  الكباوري  السيد 

درهم   199 بقيمة  حصة   2.999  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  ععد  الكباوري  السيد 

7) ب م  1 فيال  عنوانه)ا) حي اليمن 

59999 مكنا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكباوري محمد عنوانه)ا) 

 59999 ب م   (7 فيال   1 اليمن  حي 

مكنا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مار9   14 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2911 تحت رقم 178.

812I

ECOCOMPTA

 RENOVATIONS MAROC
BEST EXTRA WEB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 86ع
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 RENOVATIONS MAROC BEST
EXTRA WEB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9 6ع1 
الطابق ع عمارة 9 زنقة املالزم 

هيلير اقامة عي  البرجة - 92ع29 
الدارالعيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

17ع476.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 فبراير 2922 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 RENOVATIONS MAROC BEST
EXTRA WEB معلغ رأسمالها 

199.999 درهم وعنوا  مقرها 
اإلجتماعي 9 6ع1 الطابق ع عمارة 

9 زنقة املالزم هيلير اقامة عي  
البرجة - 92ع29 الدارالعيضاء 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
6ع1  و حدد مقر التصفية ب 9 
املالزم  زنقة   9 عمارة  ع  الطابق 
92ع29   - البرجة  عي   اقامة  هيلير 

الدارالعيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) ربيع مبروفي و عنوانه)ا) 
بلوك 7 زنقة 2 رقم 17 حي السككيي  
 292(9 اسماعيل  موالي  شارع 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالعيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :



4443 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814274.

Iع81

STE FIACCOF

 SOCIETE MAROCAINE
 DE PERFECTION

 D›INNOVATION ET DE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 SOCIETE MAROCAINE DE

 PERFECTION D›INNOVATION
 ET DE DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 7 
حي 4 حي وفاء 4 طريق صفرو فا9 

فا9 9999ع فا9 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCAINE DE
 PERFECTION D’INNOVATION

.ET DE DEVELOPPEMENT
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
.ومعاني أو  مختلفة و هندسة مدنية 

متاجر املقاول.

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 7 حي 
4 حي وفاء 4 طريق صفرو فا9 فا9 

9999ع فا9 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كمال ملوكي : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال ملوكي عنوانه)ا) حي 
 427 النهار رقم 9  تجزئة  املحمدي 

وجدة 69999 وجدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ملوكي  الدين  صالح  السيد 
 427 تجزئة النهار رقم 9  عنوانه)ا) 

وجدة 69999 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار9  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 75).

814I

FIDUCONTROLE

gourtrans
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

كـــور ترانس 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد 
دوار كروطة طريق أوالد سبيد كلم 

22 أوالد صالح الدار العيضاء
رأسمالها 899999.99 درهم 

وفاة الوحيد شريك   -
واملسير 

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
 92/92/2922 في  املؤرخ  للشركاء 

تقرر ما يلي : 
الوحيد  الشريك  وفاة  مباينة   .1
واملسير املرحوم بوشبيب كوريش و 
املصادقة على توزيع الحصص على 
توزيع حصص  يكو   وبذلك  الورثة 

الفقيد على الشكل التالي : 

رأسمال  تقسيم  على  املصادقة 
الشركة 

السيدة امليلودية جبرة  
1995

عع) السيد املصطفى كوريش  
عع) السيد محمد كوريش  
عع) السيد حسن كوريش  
عع) السيد ععد الهادي كوريش  
عع) السيد صالح كوريش  
466 السيدة فاطنة كوريش  
466 السيدة نجاة كوريش  
466 السيدة السبدية كوريش  
466 السيدة عزيزة كوريش  
466 السيدة فوزية كوريش  

8999 حصة  املجمــــــوع  
تم اإليداع القانوني بكتابة ضعط 
العيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
عدد  تحت  92/2922/ع2  بتاريخ 

. 814181
املسـيـر 

815I

FIDUCIAIRE FIMECOF

MAGIC THE ET CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

MAGIC THE ET CAFE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركب 
الداوليز شارع موالي اسماعيل - 

59999 مكنا9 املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1721ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2915 تم تبيي   24 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الكباوري بدر كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   95 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2915 تحت رقم 1)24.

816I

STE FIACCOF

STE SAIASS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE SAIASS TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 218 
بلوك 9 تجزئة وفاق زواغة عليا 
فا9 فا9 9999ع فا9 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
714(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAIASS TRAV
اآلالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتجارة  مختلفة  أعمال  و  الزراعية 

عامة .
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 218 
عليا  زواغة  وفاق  تجزئة   9 بلوك 

فا9 فا9 9999ع فا9 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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حسني  االزمي  ععداالله  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حسني  االزمي  ععداالله  السيد 
السراغنة جنا   زنقة   64 عنوانه)ا) 
فا9  بوجيدة  سيدي  الصقلية 

9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حسني  االزمي  ععداالله  السيد 
السراغنة جنا   زنقة   64 عنوانه)ا) 
فا9  بوجيدة  سيدي  الصقلية 

9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 61).
817I

ABOU YASSER CONSEIL

STE CAFE PREMINUIM.
PLUS -SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE CAFE PREMINUIM.PLUS
SARLAU- شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 5)2’ 
الشطر 7’ حرف اكس’ تامنصورت’ 
مراكش. مراكش. 49999 مراكش. 

املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
961ع12

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE CAFE PREMINUIM.PLUS

.-SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : 1/- مقهى..
عنوا  املقر االجتماعي : رقم 5)2’ 
تامنصورت’  حرف اكس’   ’7 الشطر 
مراكش.   49999 مراكش.  مراكش. 

املغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مبتز اسامة اقديم : 1.999 

حصة بقيمة 19 درهم للحصة.
 1999  : السيدمبتز اسامة اقديم 

بقيمة 19 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اقديم  اسامة  مبتز  السيد 
عنوانه)ا) رقم 5)2’ الشطر 7’ حرف 
 49999 مراكش.  تامنصورت’  اكس’ 

مراكش. املغرب..
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اقديم  اسامة  مبتز  السيد 
عنوانه)ا) رقم 5)2’ الشطر 7’ حرف 
 49999 مراكش.  تامنصورت’  اكس’ 

مراكش. املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 924عع1.
818I

فيد بيست كونسيلتي 

YASSIN MOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي 

حي السبادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركا  رقم 91 الطابق االول ، 

79999، البيو  املغرب
YASSIN MOUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
زنقة 98 رقم 88 - 79999 البيو  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
657)ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YASSIN MOUD
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء........
عنوا  املقر االجتماعي : حي الفتح 
البيو    79999  -  88 رقم   98 زنقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : موديل  ياسي   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  موديل  ياسي   السيد 
 1768 رقم   48 زنقة  السالم  حي 

79999 الداخلة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  موديل  ياسي   السيد 
 1768 رقم   48 زنقة  السالم  حي 

79999 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   28 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2921 تحت رقم 85/21)ع.

81(I

COMPTAMED

PROMENTA
إعال  متبدد القرارات

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
PROMENTA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة 

سومية اقامة شهرزاد ع الطابق 5 
رقم 22 النخيل الدار العيضاء - - 

العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
)عع81ع.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2929 تم اتخاذ   ع1 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 149 الداحول  خالد  السيد  تفويت 
االسيد  لفائدة  اجتماعية  حصة 

غسا  ناعورة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 129 تفويت السيد حسن الكاسمي 
االسيد  لفائدة  اجتماعية  حصة 

غسا  ناعورة
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  الكاسمي  حسن  استقالة 

للشركة ذات املسؤولية املحدودة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
رأ9 املال حدد في 199999.99 درهم 
فئة  من  حصة   1999 إلى  مقسمة 
199,99 درهم موزعة كالتالي : السيد 
و  درهم   11999 خالد  الداحول 
السيد الكاسمي حسن 999ع1 درهم 
و السيد غسا  ناعورة 76999 درهم
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على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
الحصص االجتماعية لشركاء  مايلي: 
شركة برومنتا ش.م.م كالتالي:السيد 
حصة   119 خالد  الداحول 
درهم و   199.99 اجتماعية من فئة 
حصة  9ع1  حسن  الكاسمي  السيد 
درهم و   199.99 اجتماعية من فئة 
حصة   769 ناعورة  غسا   السيد 

اجتماعية من فئة 199.99 درهم
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: الداحول خالد و غسا  ناعورة 
مسيرا شركة برومنتا ذات املسؤولية 

املحدودة بصفة دائمة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2929 تحت رقم 9ع8)ع7.
829I

E M COMPTA

 ALLINACE QUALITY
LEADERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

E M COMPTA
 387MOHAMED V ETG 4

 N12 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

 ALLINACE QUALITY LEADERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 192 
حي الصناعي موالي رشيد - 99ع29 

الدار العيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.272185

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تم تحويل  ع2 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 192 حي الصناعي موالي رشيد 
إلى  املغرب«  الدار العيضاء  99ع29   -
8)ع  رقم  الخامس  محمد  »شارع 
الدار  19ع29   -  12 رقم   6 الطابق 

العيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2921 تحت رقم 9ع))978.
821I

FIDUCONTROLE

GOURTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

كـــور ترانس 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد 

دوار كروطة طريق أوالد سبيد كلم 

22 أوالد صالح الدار العيضاء
رأسمالها 899999.99 درهم 

- تبيي  مسيرة جديدة 

- االمضاء االجتماعي 

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

 92/92/2922 في  املؤرخ  للشركاء 

تقرر ما يلي : 

جبرة  امليلودية  السيدة  تبيي  

5ع)91/91/1  في  مزدادة  مغربية 

التبريف  لعطاقة  الحاملة  ببرشيد 

مسيرة   ،  B47559(رقم الوطنية 

للشركة ملدة ستة سنوات.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضعط 

العيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

عدد  تحت  92/2922/ع2  بتاريخ 

. 814181

املسـيـر 

822I

Dilegis Premium Service

RAMZ MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

RAMZ MEDICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 C/9 : وعنوا  مقرها اإلجتماعي

، عيادة الشفاء هكونية، إقامة 

أوبركة، شارع مختار سو�سي - 

89699 إنزكا  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1(665

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2921 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
شركة ذات   RAMZ MEDICAL حل 
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
الشفاء  عيادة   ،  C/9 اإلجتماعي 
إقامة أوبركة، شارع مختار  هكونية، 
املغرب  إنزكا    89699  - سو�سي 

نتيجة ل التصفية منجز مقدما.
و عي :

السيد)ة) سمير األمي  و عنوانه)ا) 
 89999 الهدى  ,حي   14( رقم  بلوك 

أكادير املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 ،  C/9 وفي   2921 أكتوبر   15 بتاريخ 
عيادة الشفاء هكونية، إقامة أوبركة، 
89699 إنزكا   شارع مختار سو�سي - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   98 بتاريخ  بانزكا   االبتدائية 

2922 تحت رقم 8ع2.
Iع82

fiduciaire belfisc

STE. JOUMAIRA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire belfisc
6ع1 شارع عي  الشيخ ، 25959، 

ابي الجبد املغرب
STE. JOUMAIRA TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 97 مكرر 
تجزئة البستا  - 25969 ابي الجبد 

اململكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.271

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   92 املؤرخ في 
شركة   STE. JOUMAIRA TRANS
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد معلغ رأسمالها 19.999 درهم 
مكرر   97 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
ابي الجبد   25969  - تجزئة البستا  
اململكة املغربية نتيجة لبدم تشغيل 

الشركة.
و عي :

السيد)ة) هاني مسقم و عنوانه)ا) 
ابي   25969 البستا   تجزئة   97
)ة)  الجبد اململكة املغربية كمصفي 

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
97 مكرر  وفي   2922 يناير   12 بتاريخ 
ابي الجبد   25969  - تجزئة البستا  

اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  الجبد  بابي  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 96/2922.

824I

fiduciare ait assou

اكروفلور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciare ait assou
 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc
اكروفلور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم ع 
شارع علي عياطة الفضية 1 الداخلة 

اكادير - 89999 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)74عع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 يناير   19 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
معلغ  اكروفلور  الوحيد  الشريك 
وعنوا   درهم   19.999 رأسمالها 
علي  شارع  ع  رقم  اإلجتماعي  مقرها 
اكادير  الداخلة   1 الفضية  عياطة 
 : ل  نتيجة  املغرب  اكادير   89999  -

توقف املقاولة عن مزاولة النشاط..
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ع  رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
شارع علي عياطة الفضية 1 الداخلة 

اكادير - 89999 اكادير املغرب. 
و عي :

و  حاحو  هللا  ععد  السيد)ة) 
عياطة  علي  شارع  ع  رقم  عنوانه)ا) 
 89999 اكادير  الداخلة   1 الفضية 

اكادير املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
ع  رقم   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 
شارع علي عياطة الفضية 1 الداخلة 

اكادير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198271.

825I

STE FIDMEK

MESSAGERIE CHAARANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

MESSAGERIE CHAARANE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 اقامة 
رشيدة شارع النصر متجر 7 - 
59999 مكنا9 اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع5559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MESSAGERIE CHAARANE

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع لحساب الغير.

عنوا  املقر االجتماعي : 19 اقامة 

رشيدة شارع النصر متجر 7 - 59999 

مكنا9 اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيدة خديجة شبرا  

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة شبرا  عنوانه)ا) 

 1 االطلس  حي   26 رقم   29 الزنقة 

اململكة  مكنا9   59999 مكنا9 

املغربية.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خديجة شبرا  عنوانه)ا) 

 1 االطلس  حي   26 رقم   29 الزنقة 

اململكة  مكنا9   59999 مكنا9 

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 747.

826I

شيشا سبيد محاسب مبتمد بالرشيدية

AGRI BUSINESS PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيشا سبيد محاسب مبتمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي ععد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52999، الرشيدية الرشيدية

AGRI BUSINESS PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

اغرغر جماعة غريس البلوي كلميمة 

- 52259 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
785ع1.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 نونبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كيش  اميمة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   299
299 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

مكوري بتاريخ 22 نونبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 7).

827I

EVEREST CASH

Camille Saint-Saëns-CSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAMILLE SAINT-SAËNS-CSS-
47 زنقة كامي سا  صانز ، 29479، 

الدار العيضاء املغرب
Camille Saint-Saëns-CSS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 47 
زنقة كامي سا  صانز - 29579 

الدارالعيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
عع7عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Camille Saint-Saëns-CSS
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإليجارات وإدارة املمتلكات.

 47  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 29579  - صانز  سا   كامي  زنقة 

الدارالعيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : شبهي  مبتصم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شبهي  مبتصم  السيد 
البام  املنظر  شارع   97 رقم  مبروكة 

29479 الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شبهي  مبتصم  السيد 
البام  املنظر  شارع   97 رقم  مبروكة 

29479 الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814191.
828I

fiduazizi

 ETABLISSEMENT
 SAHARIENNE
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القد9 شارع 
عمر املختار حي القد9، 7999، 

البيو  املغرب
 ETABLISSEMENT SAHARIENNE

IMMOBILIERE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمل 1 رقم 8ع تجزئة االمل 1 رقم 
8ع 79999 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4918(
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ETABLISSEMENT SAHARIENNE

.IMMOBILIERE
وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم   1 تجزئة االمل  8ع  رقم   1 االمل 

8ع 79999 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الريكا9  عمر  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1999  : الريكا9  السيدعمر 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الريكا9  عمر  السيد 
الحي  الريكا9  فيال  االمي   شارع 

االداري 79999 البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الريكا9  عمر  السيد 
الحي  الريكا9  فيال  االمي   شارع 

االداري 79999 البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   94 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 29/2922ع.
82(I

DERDABI ACCOUNTING الدردابي أكونتينغ

 SOCIETE AL HIKMA
SERVICES S.A.R.L
إعال  متبدد القرارات

 DERDABI الدردابي أكونتينغ
ACCOUNTING

شارع موالي ععد السالم، رقم 4ع، 
 AV. الطابق الثاني، رقم ع، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 SOCIETE AL HIKMA SERVICES
S.A.R.L »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: واد 

الضاويات، خندق أبرا ، الفنيدق - 
199ع) الفنيدق املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
5)ع12.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
من  لتحويله  درهم   7.999.999
 8.999.999 إلى  درهم   1.999.999
و  الشركاء  تبويض ديو   درهم عبر 
ذلك بخلق 79.999 حصة اجتماعية 

جديدة بقيمة 199 درهم لكل منها.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  الهدف  توسيع 
»محطة  جديد  نشاط  بإضافة 

للخدمات«
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  املساهمات:   -  6 رقم  بند 
 - البفاقي  محمد  مايلي:  على  ينص 
الهرا9  رشيد   / درهم   4.999.999
عادل الهرا9   / درهم   2.999.999  -
 - املجموع   - درهم   2.999.999  -

8.999.999 درهم
الذي  الرأسمال:   -  7 رقم  بند 
البفاقي  محمد  مايلي:  على  ينص 
 49.999  - درهم   4.999.999  -
الهرا9  رشيد   / اجتماعية  حصة 
 29.999  - درهم   2.999.999  -
 - الهرا9  عادل   / اجتماعية  حصة 
حصة   29.999  - درهم   2.999.999
 8.999.999 املجموع   / اجتماعية 

درهم - 89.999 حصة اجتماعية

االجتماعي:  الهدف   - ع  رقم  بند 
مركز   - مايلي:  على  ينص  الذي 
 - الفحص التقني - محطة للخدمات 

استغالل األرا�سي الزراعية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم عع6.
9Iع8

fiduazizi

 MARAYA ALKHALEEJ
 INTERNATIONAL

LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القد9 شارع 
عمر املختار حي القد9، 7999، 

البيو  املغرب
 MARAYA ALKHALEEJ

 INTERNATIONAL LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء الشطر الثالث 

رقم C414 الشقة 91 املر�سى تجزئة 
املسيرة الخضراء الشطر الثالث رقم 

C414 الشقة 91 املر�سى 79999 
البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47ع49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MARAYA ALKHALEEJ  :

.INTERNATIONAL LAAYOUNE

: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 
الصناعي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الثالث  الشطر  الخضراء  املسيرة 
املر�سى تجزئة   91 الشقة   C414 رقم 
الشطر الثالث رقم  املسيرة الخضراء 
 79999 املر�سى   91 الشقة   C414

البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الطريماني احمد بن ععد 
 199 1.999 حصة بقيمة   : الرحما  

درهم للحصة.
ععد  بن  احمد  السيدالطريماني 

الرحما  : 1999 بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بن  احمد  الطريماني  السيد 
السبودية  عنوانه)ا)  الرحما   ععد 

99ع12 الرياض السبودية.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بن  احمد  الطريماني  السيد 
السبودية  عنوانه)ا)  الرحما   ععد 

99ع12 الرياض السبودية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 576/2922.

1Iع8

أفاك أوديت

بلودور هوطيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب
بلودور هوطيل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي 8ع أ شارع 

املابارا- طنجة - 9999) طنجة 
املغرب.
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تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65557

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2929 شتنبر   97 املؤرخ في 

»•النشاط  من  الشركة  نشاط 

السياحي 

•الترويج للسياحة في املغرب من 

املطاعم،  خالل األنشطة الفندقية، 

الندوات  تنظيم  الثقافية،  الرحالت 

التنزه وغيرها  الرحالت،  واملؤتمرات، 

من األنشطة السياحية

•النقل السياحي.

عالقة  لها  ودراسات  •نصائح 

بقطاع  معاشرة  غير  أو  معاشرة 

الفنادق والترويج السياحي.

•تأجير تجهيزات وأثاث الفنادق.

•تنظيم حفالت الزفاف.

•التسويق وإدارة املوارد البشرية.

•شراء وبيع مبدات الفنادق.

•استيراد و تصدير.

» إلى »•تموين وتوصيل الطبام

• إدارة دور الضيافة 

•الترويج للسياحة في املغرب من 

املطاعم،  خالل األنشطة الفندقية، 

الندوات  تنظيم  الثقافية،  الرحالت 

التنزه وغيرها  الرحالت،  واملؤتمرات، 

من األنشطة السياحية.

•النقل السياحي

عالقة  لها  ودراسات  .•نصائح 

معاشرة أو غير معاشرة بقطاع الفنادق

والترويج السياحي.

•تأجير تجهيزات وأثاث الفنادق. 

•تنظيم حفالت الزفاف.

•التسويق وإدارة املوارد البشرية.

•شراء وبيع مبدات الفنادق.

•استيراد و تصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 46)4ع2.

2Iع8

FICODEF

LOTIGOLD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

MAROC

LOTIGOLD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي سيدي إبراهيم القطبة 

122 - 9999ع فا9 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(11

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 يناير 2922 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

LOTIGOLD معلغ رأسمالها 

199.999 درهم وعنوا  مقرها 

اإلجتماعي الحي الصناعي سيدي 

إبراهيم القطبة 122 - 9999ع فا9 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط 

التجاري للشركة.

الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

القطبة  إبراهيم  سيدي  الصناعي 

122 - 9999ع فا9 املغرب. 

و عي :

و  بنمو�سى  علي  السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع بنزرت إقامة حدائق 

فا9 املغرب  9999ع  فا9 سايس2 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 6/2922ع).

Iعع8

أفاك أوديت

بلودور هوطيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب
بلودور هوطيل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8ع أ شارع 

املابارا- طنجة - 9999) طنجة 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 65557
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2921 ماي   97 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 (9999  - أ شارع املابارا- طنجة  «8ع 
طنجة املغرب« إلى »طنجة مركز مربح 
الروداني  إبراهيم  ساحة  لألعمال 
شارع السينا اقامة بيتهوفن 2 الطابق 
طنجة   (9999  -  82 رقم  الثالث 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 444ع24.
4Iع8

FISCALITY CONSULTING CENTER

STE WHALIDINE SARL AU
إعال  متبدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 STE WHALIDINE SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: درب 
سيدي حماد امسبود باب دكالة 
مراكش - 49999 مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72221
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير اسم الشركة من الواليدين الى 

رياض الواليدين
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
درب  من  الشركة  مقر  عنوا   تغيير 
دكالة  باب  امسبود  حماد  سيدي 
5ع  2 شقة  مراكش الى اقامة االميرة 

الطابق 5 رويضات مراكش
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

اسم الشركة: رياض الواليدين
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مقر الشركة: اقامة االميرة 2 شقة 5ع 

الطابق 5 رويضات مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 181عع1.
5Iع8

أفاك أوديت

بلودور هوطيل
إعال  متبدد القرارات

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 9999)، 

طنجة املغرب
بلودور هوطيل »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: طنجة 
مركز مربح لألعمال ساحة إبراهيم 

الروداني شارع السينا اقامة بيتهوفن 
2 الطابق الثالث رقم 82 - 9999) 

طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.65557

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   91 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
السياحية  األنشطة  إضافة  مايلي: 
تموين  نشاط  وحذف   ، والثقافية 
الوقت  نفس  وفي  الطبام  وتوصيل 
تموين  من  الرئي�سي  النشاط  تغيير 
األنشطة  إلى  الطبام  وتوصيل 

السياحية والثقافية.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مليو   بمقدار  املال  الرأ9  زيادة 
1.599.999درهم  ألف  وخمسمائة 
ألف  ثمانمائة  من  ليصعح 
899.999درهم إلى مليوني وثالثمائة 
طريق  عن  درهم  99.999ع.2  ألف 

دمج الحساب الجاري للشريك.
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تبديل املادة ع، 6، 7 ، 8 من النظام 

األسا�سي
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: - 
الهدف: تهدف الشركة لها أو لحساب 
في املغرب أو في الخارج:  غيرها سواء 
والثقافية  السياحية  •األنشطة 

•إدارة الفنادق و دور الضيافة • 
من  املغرب  في  للسياحة  الترويج 
املطاعم،  خالل األنشطة الفندقية، 
الندوات  تنظيم  الثقافية،  الرحالت 
التنزه وغيرها  الرحالت،  واملؤتمرات، 

من األنشطة السياحية. • 
ئح  نصا النقل السياحي. • 
أو غير  لها عالقة معاشرة  ودراسات 
والترويج  الفنادق  بقطاع  معاشرة 
تجهيزات  تأجير  السياحي. • 
حفالت  تنظيم  وأثاث الفنادق. • 
املوارد  وإدارة  التسويق  الزفاف. • 
وبيع  شراء  البشرية. • 
و  استيراد  مبدات الفنادق. • 

تصدير.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
99.999ع.2 درهم  - رأسمال الشركة 
فئة  من  حصة  999ع2  على  مجزأ 

199 درهم للحصة الواحدة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 ..... ماكتيغي  مايكل  تيموثي  السيد 

99.999ع.2 درهم

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
السيد   - الشركة:  في  املساهمي  
999ع2   .... ماكتيغي  مايكل  تيموثي 

حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 8ع9)24.
6Iع8

IZDIHAR CONSEIL

هوب هوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
هوب هوب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 5 

دائرة تامزوزت سيدي غيات الحوز - 
49999 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122(7(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
هوب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هوب.
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 
والتصدير  للمالبس  صناعية 

وإلستراد.
 5 محل   : عنوا  املقر االجتماعي 
دائرة تامزوزت سيدي غيات الحوز - 

49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : أراكوغن  كليغ  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أراكوغن  كليغ  السيدة 
مراكش   49999 ع16  حي بهجة رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أراكوغن  كليغ  السيدة 
مراكش   49999 ع16  حي بهجة رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم ع15عع1.

7Iع8

CABINET EL HAOUZI

LABOTUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAOUZI
 Boite postale 89 sidi bouzid
 el jadida، 24000، EL JADIDA

MAROC
LABOTUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة )2 
إقامة شالة GHB6-C127 -رقم 1 - 

24999 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LABOTUD
اختعار   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البمومية  واألشغال  املعاني  ومراقعة 
والجيوتقنيات  التربة  -دراسة 

والجيولوجيا والجيولوجيا املائية-.
عنوا  املقر االجتماعي : تجزئة )2 
 -  1 -رقم   GHB6-C127 إقامة شالة 

24999 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : سبيد  الوافي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سبيد  الوافي  السيد 
 15 48 وسط الجديدة عمارة  تجزئة 

الشقة ع1 24999 الجديدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سبيد  الوافي  السيد 
 15 48 وسط الجديدة عمارة  تجزئة 

الشقة ع1 24999 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم 7ع275.

8Iع8

مكتب الجرودي

QUNEE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الجرودي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62999، الناضور املغرب
QUNEE DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز بني 
شيكر الناضور 62999 الناضور 

املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : في 

طور اإلنجاز 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. QUNEE DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : صناعة و 

تسويق مواد التنظيف .

: مركز بني  عنوا  املقر االجتماعي 

الناضور   62999 الناضور  شيكر 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : سميرة  بوقدور  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيدة بوقدور سميرة : 199.999 

بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بوقدور سميرة عنوانه)ا) 

 62999 انصار  بني  املومن  ععد  حي 

الناضور املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بوقدور سميرة عنوانه)ا) 

 62999 انصار  بني  املومن  ععد  حي 

الناضور املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم )9ع.

I)ع8

CABINET FICOR

LOTPARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوا  إقامة النا9 

بوسجور ، 29299، الدار العيضاء 
املغرب

LOTPARK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 
رقم 22 - 29999 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

141عع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOTPARK
غرض الشركة بإيجاز : * اإلنباش 
البقاري بمختلف أشكاله إلى جانب 
أشغال التجهيز و تهييئ األرا�سي املبدة 

للعناء      
األشغال  و  العناء  أشغال   *

البمومية املختلفة.
و  األرا�سي  كراء  بيع،  شراء،   *

العنايات .
توزيع،  و  تمثيل  شراء،  بيع،   *
استيراد و تصدير السلع و اآلليات و 

مواد أخرى
األخرى  األنشطة  جانب  *إلى 
بشكل  الشركة  بنشاط  املتبلقة 

معاشر أو غير معاشر، .
عنوا  املقر االجتماعي : 147 شارع 
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم 

22 - 29999 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد نحيلة يوسف : 599 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة   599  : منير  رقيب  السيد 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رقيب منير عنوانه)ا) رياض 
السالم بلوك 19 الرقم 2 29999 بني 

مالل املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  نحيلة  السيد 
رقم 2 ممر بير�سي اقامة مالك الطابق 
1 الشقة 1 طونطوفيل 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  نحيلة  السيد 
رقم 2 ممر بير�سي اقامة مالك الطابق 
1 الشقة 1 طونطوفيل 29999 الدار 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 9ع5ع81.

849I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صحار كاش
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
صحار كاش »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: الرقم 75 
تجزئة االمل طريق صفرو فا9 - 

9999ع فا9 املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61627

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   9( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التالي  بالبنوا   للشركة  فرع  انشاء 
شارع سانت لويس طريق   96 الرقم 

عي  الشقف فا9
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل عنوا  فرع الشركة من الرقم 
5 فا9 الى البنوا  محل  عع املسيرة 
االمل  شارع   15 الرقم  حمزة  اقامة 

الوفاء 2 طريق صفرو نرجس فا9
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
فروع الشركة :الرقم 96 شارع سانت 
فا9  الشقف  عي   طريق  لويس 
شارع   15 ومحل اقامة حمزة الرقم 
طريق صفرو نرجس   2 االمل الوفاء 

فا9
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 71).
841I

FISCALEX MAROC

MECATOUR INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 MECATOUR INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

لغشيشيوة جماعة حربيل مراكش - 
49999 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MECATOUR INDUSTRIES
مصلح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميكانيكي.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - لغشيشيوة جماعة حربيل مراكش 

49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الخطيب  قاسم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قاسم الخطيب عنوانه)ا) 

مراكش 49999 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قاسم الخطيب عنوانه)ا) 

مراكش 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 151عع1.

842I

إئتمانيات الدريوش

 SOCIETE WAHABI
CONSTRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن ععد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 2999)، البرائش املغرب

 SOCIETE WAHABI CONSTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء رقم 246 - 2999) البرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE WAHABI CONSTRAV

غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

مواد العناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البرائش   (2999  -  246 رقم  الوفاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : الوهابي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الوهابي عنوانه)ا) 

 (2999  246 رقم  الوفاء  تجزئة 

البرائش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الوهابي عنوانه)ا) 

 (2999  246 رقم  الوفاء  تجزئة 

البرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالبرائش بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم )24.

Iع84

CAB ASSISTANCE

R&J ACCESSOIRES
إعال  متبدد القرارات
CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

R&J ACCESSOIRES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 5) طريق 
الرباط تجزئة سناء 2 رقم 8ع محل 

رقم 4 - 9999) طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.77455

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   28 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 499 حصة الى السيدة هاجر 
امينة  السيدة  طرف  من  الغمورو 

اصغير وهند الدرقاوي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة املسيرتي  امينة اصغير وهند 
الجديدة  املسيرة  وتبيي   الدرقاوي 

السيدة هاجر الغمورو
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

را9 املال
على  ينص  الذي  ع1:  رقم  بند 

مايلي: التبيي  واملدة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251185.
844I

SOCIETE SOMADRO

STE SOMADRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
SOCIETE SOMADRO

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC

STE SOMADRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N°1 MAG وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 3 LOT BELABBAS LOTS MSEFER
 RTE D›IMOUZZER FES - 30000

فا9 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ع57ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   97 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) سالوي ععد هللا 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.599
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   19.999
يناير   97 بتاريخ  كطوع  محمدأمي  

.2922
سالوي محمد  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.599
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   19.999
يناير   97 بتاريخ  كطوع  محمدأمي  

.2922
فهد  سالوي  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   4.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   19.999

فؤاد ملنور بتاريخ 97 يناير 2922.
ععد  سالوي  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   1.999 الكامل 
حصة لفائدة السيد   19.999 أصل 
)ة) فؤاد ملنور بتاريخ 97 يناير 2922.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 15).
845I

icbs

ماكسيليس
إعال  متبدد القرارات

icbs
 avenue mohamed 5 ، 90000،

tanger maroc
ماكسيليس »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: مركز 
 E1997 أعمال أرجو 1 مكتب

املنطقة الحرة بطنجة طنجة 9999) 
طنجة املغرب.
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»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.196271
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   94 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
أسهم  جميع  تحويل  على  املوافقة 
السيد لورا  بريسو  لصالح السيد 

مارسي  جرزيغورز دزبانسكي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بريسو  من  لورا   السيد  إستقالة 
ذمة  إبراء  يمنحه  كمسيرو  منصعه 
اإلجمالية  الفترة  عن  ونهائية  كاملة 
ملمارسة وظائفه التي قدمها للشريك 

املسير الجديد
على  ينص  الذي  ع:  رقم  قرار 
مايلي: تبيي  الشريك الوحيد السيد 
مارسي  جرزيغورز دزبانسكي كمسير

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
جرزيغورز  مارسي   السيد  يقدم 
آالف  ثالثة  معلغ  للشركة  دزبانسك 
بقيمة   

ً
سهما ثالثي   مقابل  يورو 

بالكامل  مائة يورو لكل منها مكتتب 
ومدفوع بالكامل

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأ9 املال بمعلغ ثالثة آالف 
يورو مقسمة إلى ثالثي  سهًما بقيمة 
بالكامل  مائة يورو لكل منها مكتتب 
ومدفوع بالكامل ومخصص بالكامل 

للسيد مارسي  جرزيغورز دزبانسك 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1747.
846I

WINIUM Expertوينيوم إكسعير

3UP GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسعير
رقم 19 معنى تاشفي  نهج يبقوب 
املريني جيليز، 49929، مراكش 

املغرب

3UP GROUPE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحاميد 
تجزئة الراحة شطر رقم 19 - 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1477
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 3UP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE
إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
الجماعية  املطاعم  و  املطاعم 

والخدمات املرافقة لها.
املحاميد   : عنوا  املقر االجتماعي 
تجزئة الراحة شطر رقم 19 - 49999 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز اوموليد : 9عع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
الرحموني  الرحما   ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة  9عع   :

للحصة.
 السيدة فاطمة الزهراء الديناري :
49ع حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اوموليد  عزيز  السيد 
 49999  41 رقم  أ  ماشو  تجزئة 

مراكش املغرب.
الرحموني  الرحما   ععد  السيد 
عنوانه)ا) دوار توريرت تمكارت توامة 

الحوز 42986 الحوز املغرب.
الديناري  السيدة فاطمة الزهراء 
املزوضية  املزوضية  دوار  عنوانه)ا) 

شيشاوة 41999 شيشاوة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الرحموني  الرحما   ععد  السيد 
عنوانه)ا) دوار توريرت تمكارت توامة 

الحوز 42986 الحوز املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   97 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2629ع1.

847I

STE FIDMEK

SP2EM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

SP2EM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم 111 اليم 6 البساتي  - 

59999 مكنا9 اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55441
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SP2EM
غرض الشركة بإيجاز : -بيع شراء

-استيراد تصدير
الكهربائية  االجهزة  جميع  -بيع 

الكترونية و الطعية.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
6 البساتي  -  111 اليم  التجاري رقم 

59999 مكنا9 اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 259  : السيد ععدالرحما  كامل 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيدة سماح كامل : 259 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد ادريس لغالم : 259 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

 259  : مسرار  حسناء  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

كامل  ععدالرحما   السيد 
البساتي    6 اليم   111 عنوانه)ا) رقم 
اململكة  مكنا9   59999 مكنا9 

املغربية.
عنوانه)ا)  كامل  سماح  السيدة 
مكنا9  البساتي    6 اليم   111 رقم 

59999 مكنا9 اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  لغالم  ادريس  السيد 
رقم 5ع2 رياض االسماعلية 1 الشطر 
مكنا9 اململكة   59999 واو مكنا9 

املغربية.
مسرار عنوانه)ا)  السيدة حسناء 
رقم 5ع2 رياض االسماعلية 1 الشطر 
مكنا9 اململكة   59999 واو مكنا9 

املغربية.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كامل  ععدالرحما   السيد 
البساتي    6 اليم   111 عنوانه)ا) رقم 
اململكة  مكنا9   59999 مكنا9 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 657.
848I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

سيسابل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
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سيسابل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مزارع 
الجهة الفالحية اخليج تيكوين - 

89999 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47627

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 فبراير 2922 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
سيسابل معلغ رأسمالها 199.999 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

مزارع الجهة الفالحية اخليج تيكوين 
- 89999 اكادير املغرب نتيجة ل : 
عدم القدرة على تحقيق االهداف 

املسطرة.
مزارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - تيكوين  اخليج  الفالحية  الجهة 

89999 اكادير املغرب. 
و عي :

السيد)ة) عزيز بالحاج و عنوانه)ا) 
اوالد  بيكودين  الحاجة  تيزي  دوار 
املغرب  تارودانت  994ع8  التايمة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
مزارع   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 
الجهة الفالحية اخليج تيكوين اكادير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم ع19864.
84(I

global compta et conseils

INFRA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
19,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

9999)، طنجة املغرب
INFRA IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 شارع 

ابن تومرت الطابق 2 طنجة - 

9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

196567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2929 مار9   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 INFRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

البقاري واشغال العناء.

19 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

ابن تومرت الطابق 2 طنجة - 9999) 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الزهرة  فاطمة  الجوزي  السيدة 

درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهرة  فاطمة  الجوزي  السيدة 
 4 رقم   5 فيال فيستا زنقة  عنوانه)ا) 

9999) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الزهرة  فاطمة  الجوزي  السيدة 
 4 رقم   5 فيال فيستا زنقة  عنوانه)ا) 

9999) طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ع2  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2929 تحت رقم 9ع27ع2.

859I

مستأمنة سامي للمحاسعة

STE P.I.T.D SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مستأمنة سامي للمحاسعة
حي ميمونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
األول بني مالل ، 994ع2، بني مالل 

املغرب
STE P.I.T.D SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي ميمونة 

رقم 55 بلوك 4 الطابق األول - 
929ع2 بني مالل املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5(7
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير  ع9  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
4 الطابق  55 بلوك  »حي ميمونة رقم 
املغرب«  مالل  بني  929ع2   - األول 
»شقة بالطابق األول حي التقدم  إلى 
بني مالل  999ع2   -  72 رقم   5 بلوك 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 17 فبراير 

2922 تحت رقم ع)1.
851I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

OULED NEMMA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس 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
OULED NEMMA CASH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
الداخلة بلوك ع9 الرقم )ع1 حي 
الداخلة سوق السبت - 559ع2 

سوق السب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع4ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   91

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OULED NEMMA CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

حي  )ع1  الرقم  ع9  بلوك  الداخلة 

559ع2   - السبت  سوق  الداخلة 

سوق السب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : رشيد  عمري  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمري رشيد عنوانه)ا) حي 

السبت  سوق   141 الرقم  الداخلة 

559ع2 سوق السبت املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمري رشيد عنوانه)ا) حي 

السبت  سوق   141 الرقم  الداخلة 

559ع2 سوق السبت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة 

رقم  تحت   2922 فبراير  ع2  بتاريخ 

.247

852I
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HTA CONSEIL

KERVAN RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد الخامس و شارع 

ألعير األول معنى محمد الخامس 
املدخل ‹ب‹ الطابق الثالث املكتب 

94ع -، 29969، الدار العيضاء 
املغرب

KERVAN RENT CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي سيدي 
عثما  إقامة ثمنية املجموعة 

4 املتجر رقم 71 - 29589 الدار 
العيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
)8746ع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحيم  ععد  )ة)  السيد  تفويت 
28.999 حصة اجتماعية من  امزيل 
حصة لفائدة السيد   28.999 أصل 
فبراير   19 بتاريخ  خليل  هالل  )ة) 

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814255.

Iع85

chrono services

ALIMA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقعة بن نافع برشيد، 

26199، برشيد املغرب
ALIMA SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 
ع1شارع محمد الخامس الطابق 
ع يسار اليسر 2 - 26199 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 ALIMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICES
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأمن املنشآت البامة والخاصة.
الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق  الخامس  محمد  ع1شارع 
برشيد   26199  -  2 اليسر  يسار  ع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحسني كمال : 49ع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
الزهراء  فاطمة  العاللي  السيدة 
درهم   199 بقيمة  حصة  9عع   :

للحصة.
9عع حصة   : السيدة تيقة سلمى 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كمال  الحسني  السيد 
 26199 ععو  اوالد  الودادنة  دوار 

برشيد املغرب.
الزهراء  فاطمة  العاللي  السيدة 
عنوانه)ا) 7 زنقة 4 طابق ع شقة 19 
 22819 الوفاء  ادريس  جواد  تجزئة 

املحمدية املغرب.
السيدة تيقة سلمى عنوانه)ا) دوار 
برشيد   26199 مباشو  بن  الدحاح 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كمال  الحسني  السيد 
 26199 ععو  اوالد  الودادنة  دوار 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 187.
854I

HTA CONSEIL

KERVAN RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد الخامس و شارع 

ألعير األول معنى محمد الخامس 
املدخل ‹ب‹ الطابق الثالث املكتب 

94ع -، 29969، الدار العيضاء 
املغرب

KERVAN RENT CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا  مقرها االجتماعي سيدي 
عثما  إقامة ثمنية املجموعة 

4 املتجر رقم 71 - 29589 الدار 
العيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)8746ع.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 فبراير 2922 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814255.
855I

CCE SERVICES

AM VECTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCE SERVICES
حي القد9 رقم 18 شارع جدة ، 

28829، املحمدية املغرب
AM VECTEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي معاركة 
املجموعة 8 الرقم 5 الطابق االول 
سيدي البرنو�سي - 29699 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45)عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 AM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VECTEUR
غرض الشركة بإيجاز : - االنباش 
املعاني  جميع  واقتناء  البقاري 
األعمال  جميع  خالل  من  وتبزيزها 

وتشييد جميع االنشاءات.
- تأجير املعاني املذكورة أو تشغيلها 

بأي طريقة أخرى .
البارية  األرا�سي  جميع  شراء   -
 ، أو التي تشمل املعاني املراد هدمها 
التقسيم  عمليات  بجميع  والقيام 
على هذه األرض ، وبناءها على شكل 
معاني مخصصة لالستخدام السكني 

أو التجاري أو املنهي أو اإلداري..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق   5 الرقم   8 معاركة املجموعة 
 29699  - البرنو�سي  سيدي  االول 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.999  : مسغم  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مسغم  ايوب  السيد 
ج ه   14 الرقم   2 اقامة العدر عمارة 
الدارالعيضاء   29699 البرنو�سي   15

املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مسغم  ايوب  السيد 

ج ه   14 الرقم   2 اقامة العدر عمارة 

الدارالعيضاء   29699 البرنو�سي   15

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814157.

856I

CEJEFIC

كلوب ميد ماروك
إعال  متبدد القرارات

CEJEFIC

 ROMANDIE II TOUR 7 AL

 JAZIRA APPT 4 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

كلوب ميد ماروك »شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 

املسيرة الخضراء، الطابق الثاني، 

االقامة 14 - - الدارالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

2195عع.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 فبراير   19 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  فرع  مقر  تحويل  مايلي: 

املسيرة  شارع  بالدارالعيضاء,  الكائن 

االقامة  الثاني،  الطابق  الخضراء، 

14 الى الدارالعيضاء 2)، شارع انفا ، 

الطابق الخامس, بالطو ) .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السياحية  القرية  على  تيشطيب 
باكادير من السجل التجاري

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814287.

857I

STE AUCOGEST SARL

SWEET WELC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

SWEET WELC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 274 

الشقة رقم 91 تجزئة االفاق 1 

السبادة - 49999 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   98

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 SWEET : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WELC

غرض الشركة بإيجاز : - اإلشراف 

على شركات الطيرا  وتمثيلها..
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 1 91 تجزئة االفاق  274 الشقة رقم 

السبادة - 49999 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : عاطف  فضيل  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : السيد تاضومانت مصبب 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عاطف  فضيل  السيد 
 47(99  91 القد9  حي  42ع  رقم 

زاكورة املغرب.

مصبب  تاضومانت  السيد 
حي  98)ع  زنقة   95 رقم  عنوانه)ا) 

انزكا   69ع86  الدشيرة  القد9 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عاطف  فضيل  السيد 

 47(99  91 القد9  حي  42ع  رقم 

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2815ع1.

858I

FIDUORGA

SFC-ERVD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca

MAROC

SFC-ERVD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي .19. زنقة 

الحرية ط ع ش 5 . - . كازابالنكا 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.458155

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تقرر حل  22 دجنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

معلغ   SFC-ERVD الوحيد  الشريك 

وعنوا   درهم  9.999ع  رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي .19. زنقة الحرية ط 

ع ش 5 . - . كازابالنكا املغرب نتيجة ل 

: غياب التنمية منذ إنشائها.

و حدد مقر التصفية ب 19. زنقة 

الحرية ط ع ش 5 املغرب - . كازابالنكا 

املغرب. 

و عي :
فريد زروق و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
 1 الغرفة  تجزئة  2ع.زنقة ميشليفن 
- فا9 املغرب كمصفي  عي  السمن 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تعليغ البقود و الوثائق 
املتبلقة بالتصفية : 124. شارع رحال 

املسكيني ط 5. الدار العيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 612ع81.
85(I

FOUZMEDIA

 SOCIETE ASRI ZWITEN
C.P.T

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE ASRI ZWITEN C.P.T
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع2 زنقة 
أنوال الرقم 4 عمارة فلوري 11 - 

14999 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27ع64
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ASRI ZWITEN C.P.T
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في التسيير.
زنقة  ع2   : عنوا  املقر االجتماعي 
 -  11 فلوري  عمارة   4 الرقم  أنوال 

14999 القنيطرة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  
وصفات ومواطن الشركاء :

ععدالبزيز  البسري  السيد 
أ املغرب البربي   85 الرقم  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14999 الرامي  بئر  تمديد 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ععدالبزيز  البسري  السيد 
أ املغرب البربي   85 الرقم  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14999 الرامي  بئر  تمديد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم -.
869I

sabahinfo

شركة صباح انفو
إعال  متبدد القرارات

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

شركة صعاح انفو »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: رقم 79 
املركب االقتصادي - 999ع4 قلبة 

السراغنة املغرب .
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.185

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   91 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت الحصص: من السيدة صعاح 
 199 حصة بقيمة   2999 بن الزاهر 

درهم إلى السيد ميكائيل سلينة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إضافة نشاط توطي  الشركات

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني إلى شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

توطي  الشركات 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلبة السراغنة بتاريخ 9ع 

دجنبر 2921 تحت رقم 1/2921)5.
861I

أحمد الفراوي

IJRDANE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
أحمد الفراوي

عع درب امليتر ص ب 45ع صفرو ، 
1999ع، صفرو املغرب

IJRDANE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

بوشاو  آيت اسعع - 1999ع صفرو 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
625ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IJRDANE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشخاص.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
1999ع صفرو   - بوشاو  آيت اسعع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد بوسرغي  هشام 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوسرغي  هشام عنوانه)ا) 
لجروف  اسعع  آيت  إجرضا   دوار 

1999ع صفرو املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوسرغي  هشام عنوانه)ا) 
لجروف  اسعع  آيت  إجرضا   دوار 

1999ع صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية بصفرو 

2922 تحت رقم 127.

862I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MARODAM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
MARODAM SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
أبي الزرعة عمارة أ إقامة الرضوا  
مكتب رقم 7 - 14999 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

71ع64

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARODAM SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

نقل العضائع

املختلفة  األشغال  في  مقاولة 

أوالعناء

تاجر في مواد العناء بالتقسيط .

زنقة   26  : عنوا  املقر االجتماعي 

أبي الزرعة عمارة أ إقامة الرضوا  

القنيطرة   14999  -  7 رقم  مكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : الهوي  ميلود  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميلود الهوي عنوانه)ا) حي 

البدير تجزئة النهضة رقم 494 وزا  

16299 وزا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميلود الهوي عنوانه)ا) حي 

البدير تجزئة النهضة رقم 494 وزا  

16299 وزا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم 9511).

Iع86
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CABINET K.BUSINESS

META BLEU ميطا بلو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET K.BUSINESS
 Bureau II imm elysen av

 Casablanca hay mouhamadi
 agadir AGADIR، 83000،

AGADIR MarOc
ميطا بلو META BLEU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
ع5 بالطابق الرابع املامونية شارع 

حسن بونبماني حي الداخلة اكادير - 
89999 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59521

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
ميطا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.META BLEU بلو
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت و جريدة الكترونية.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
رقم ع5 بالطابق الرابع املامونية شارع 
حسن بونبماني حي الداخلة اكادير - 

89999 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : ادخيرات  الجليل  ععد  السيد 
درهم   25.999 بقيمة  حصة   259

للحصة.
السيد شارا الحسي  : 259 حصة 

بقيمة 25.999 درهم للحصة.
 259  : الهام  كاض  ابو  السيدة 
حصة بقيمة 25.999 درهم للحصة.

259 حصة   : السيدة حعيبي ليلى 
بقيمة 25.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ادخيرات  الجليل  ععد  السيد 
 89999 عنوانه)ا) حي السالم اكادير 

اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  الحسي   شارا  السيد 
اكادير   89999 اكادير  املحمدي  حي 

املغرب.
السيدة ابو كاض الهام عنوانه)ا) 
29999 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  ليلى  حعيبي  السيدة 
بنسركاو اكادير 89999 اكادير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ادخيرات  الجليل  ععد  السيد 
 89999 عنوانه)ا) حي السالم اكادير 

اكادير املغرب
السيدة ابو كاض الهام عنوانه)ا) 
29999 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2922 تحت رقم 198698.
864I

CABINET CRCOM

B.H PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
B.H PROJET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 

28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 
صفروا موالي رشيد فا9 - 9999ع 

فا9 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65877

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في ع9 فبراير 2922 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»مكتب 28 الطابق 4 مكاتب الصفاء 

 - فا9  رشيد  موالي  صفروا  طريق 

9999ع فا9 املغرب« إلى »محل رقم 

7 القطبة 67 تجزئة محمدية زواغة 

البليا فا9 - 9999ع فا9 املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 56).

865I

CABINET CRCOM

B.H PROJT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

B.H PROJT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

7 القطبة 67 تجزئة محمدية زواغة 

البليا فا9 - 9999ع فا9 املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65877

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2922 فبراير  ع9  في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«99.999) درهم« أي من »199.999 

عن  درهم«   1.999.999« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 56).

866I

chrono services

TOURIVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقعة بن نافع برشيد، 

26199، برشيد املغرب
TOURIVER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 

لهعاطة الفقرة اوالد عمرو برشيد 
26199 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع)162

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURIVER
اإلقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحية ، إدارة املزارع التبليمية.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
برشيد  عمرو  اوالد  الفقرة  لهعاطة 

26199 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الرحما   ععد  كروميل  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   499  :

للحصة.
99ع   : محجوبة  العيدي  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 159  : مجدة  كروميل  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 159  : مروة  كروميل  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الرحما   ععد  كروميل  السيد 
تجزئة  مروة  شارع   69 عنوانه)ا) 

الربيع 26199 برشيد املغرب.
محجوبة  العيدي  السيدة 
تجزئة  مروة  شارع   69 عنوانه)ا) 

الربيع 26199 برشيد املغرب.
السيدة كروميل مجدة عنوانه)ا) 
 26199 69 شارع مروة تجزئة الربيع 

برشيد املغرب.
السيدة كروميل مروة عنوانه)ا) 
 26199 69 شارع مروة تجزئة الربيع 

برشيد املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محجوبة  العيدي  السيدة 
تجزئة  مروة  شارع   69 عنوانه)ا) 

الربيع 26199 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 186.
867I

FOUZMEDIA

 PHARMACIE LA PERLE DE
MEHDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 PHARMACIE LA PERLE DE

MEHDIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 
رقم 2 الطابق األر�سي رمال مهدية 
2 تجزئة شاطئ مهدية - 14999 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   95
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE LA PERLE DE

.MEHDIA
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

صيدلية.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
مهدية  رمال  األر�سي  الطابق   2 رقم 
 14999  - مهدية  شاطئ  تجزئة   2

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نون�سي  ندى  السيدة 
إقامة  الديوري  محمد  شارع   161
 14999 ع2  رقم  الشقة  هدى 

القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نون�سي  ندى  السيدة 
إقامة  الديوري  محمد  شارع   161
 14999 ع2  رقم  الشقة  هدى 

القنيطرة اللمغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 15 فبراير 

2922 تحت رقم -.
868I

مكتب االستاذ زاهدي ععدالبزيز موثق

FOSHANBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي ععدالبزيز 
موثق

الدار العيضاء شارع 2 مار9 زنقة 
امستردام عمارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 9)294، الدار العيضاء املغرب
FOSHANBAT »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املحمدية 
بني يخلف طريق الرباط زاوية شارع 
سبتة إقامة وازيس عمارة 9 الطابق 

الثاني رقم 59 - - الدار العيضاء 
املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27561
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 16 فبراير 2922
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانو :  مقتضيات  مع  للشركة 
من  تحد  التي  العنود  كل  حذف   -
بكافة  تمتيبه  و  املسير،  صالحيات 
شؤو   تسيير  أجل  من  الصالحيات 

الشركة.
واصلي  الدين  نور  السيد  عزل   -

من مهامه كمسير للشركة.
- تبيي  السيد ععد الكعير الصافي 
كمسير جديد و تحديد صالحياته في 

الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22 فبراير 

2922 تحت رقم )8ع.
86(I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

STG MEDIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : تقاطع 
موالي ععد البزيز والزالقة رقم 5 ، 
اقامة النصر ، شقة 22 ، الطابق 
الساد9 - 9929) طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.885(5
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر حل   2921 يونيو  9ع  املؤرخ في 

STG MEDIA شركة ذات املسؤولية 
 199.999 رأسمالها  معلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
والزالقة  البزيز  ععد  موالي  تقاطع 
 ،  22 شقة   ، اقامة النصر   ،  5 رقم 
طنجة   (9929  - الساد9  الطابق 
في  النشاط  للقلة  نتيجة  املغرب 

السنوات األخيرة.
و عي :

السيد)ة) محمد عدنا  الواسيني 
الساحلي و عنوانه)ا) شارع أبو البالء 
 (9929  17 8،شقة  الطابق  املبري، 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
تقاطع  وفي   2922 يناير   15 بتاريخ 
 5 رقم  والزالقة  البزيز  ععد  موالي 
الطابق   ،  22 ، شقة  اقامة النصر   ،
البزيز  ععد  موالي  تقاطع  الساد9 
والزالقة رقم 5 ، اقامة النصر ، شقة 
22 ، الطابق الساد9 9929) طنجة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251222.

879I

2CGO

ESSO-SAF
إعال  متبدد القرارات

2CGO
 imm ait lahcen rue chahid

 bouchraya n 136 app n2 en
 face la madone place dchira
laayoune، 0، laayoune maroc

ESSO-SAF »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي قد9 
797شارع حمز بن ععد مطلب 

البيو  - - البيو  املغرب .
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
8547ع.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
زيادة نشاط ميكانيك 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير مقر الشركة ببنوا  جديد حي 
قد9 797شارع حمز بن ععد مطلب 

البيو  
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تغيير سيد مسير الشركة بمسير جديد 

السيد املحجوب الحيا 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :2 بند رقم بند 

مايلي: زيادة نشاط ميكانيك 
الذي ينص على   :4 بند رقم بند 
ببنوا   الشركة  مقر  تغيير  مايلي: 
797شارع حمز بن  جديد حي قد9 

ععد مطلب البيو  
16: الذي ينص على  بند رقم بند 
مايلي: تغيير سيد مسير الشركة بمسير 

جديد السيد املحجوب الحيا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 2)4.
871I

PAPETERIE BAHRAOUI

PAPETERIE BAHRAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PAPETERIE BAHRAOUI
 IMM A9 APPT N19 BASMA 3 ،

50000، MEKNES MAROC
PAPETERIE BAHRAOUI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 
)1 عمارة أ) البسمة ع - 59999 

مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PAPETERIE BAHRAOUI
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوازم املكتبية
املدرسية  اللوازم  تجارة   -

بالتقسيط
- اإلتجار.

 1( رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
عمارة أ) البسمة ع - 59999 مكنا9 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيدة حياة ايت رحو 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حياة ايت رحو عنوانه)ا) 
عمارة أ) شقة )1 البسمة ع 59999 

مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حياة ايت رحو عنوانه)ا) 
عمارة أ) شقة )1 البسمة ع 59999 

مكنا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم )76.
872I

MABROSEC

NAGH SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MABROSEC
شارع مكة عمارة 164 الحي االداري 
الطابق الثاني رقم 94 ص.ب 2257 

، 79999، البيو  املغرب

NAGH SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك د رقم 26ع البيو  - 
79999 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 NAGH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICES
اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العناء 
- تقديم جميع خدمات االعالنات .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - البيو   26ع  الوحدة بلوك د رقم 

79999 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : نغموش  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف نغموش عنوانه)ا) 
26ع  رقم  د  بلوك  الوحدة  تجزئة 

البيو  79999 البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف نغموش عنوانه)ا) 
26ع  رقم  د  بلوك  الوحدة  تجزئة 

البيو  79999 البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 6/22)4.
Iع87

IBRA MANAGEMENT

FUTURE ADS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT

 AVENUE MOHAMED 6 IMM

 AILLAL NR 3223EME ETAGE

 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc

FUTURE ADS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب البربي حي مالي االرشيد 

 laayoune  بلوك 9 1 البيو

79999 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49217

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FUTURE ADS

طعاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع اعمال الطعاعة......الخ.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

االرشيد  مالي  حي  البربي  املغرب 

 laayoune البيو    1  9 بلوك 

79999 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : خونة  االمي   محمد  السيد 

درهم   599 بقيمة  حصة   59.999

للحصة.

 59.999  : الديب  السيد سفيا  

حصة بقيمة 599 درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

خونة  االمي   محمد  السيد 
امم  شارع  القد9  حي  عنوانه)ا) 
 laayoune  79999 البيو    59 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  الديب  سفيا   السيد 
رشيد  مالي  حي  اديب  فيال  منطقة 
 79999 البيو   التاني  شطر 

laayoune املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
خونة  االمي   محمد  السيد 
امم  شارع  القد9  حي  عنوانه)ا) 
 laayoune  79999 البيو    59 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   98 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 5/2922عع.
874I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 PNEUMATIQUE
ERRAYHANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

 PNEUMATIQUE ERRAYHANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 291 
شارع االمام مالك قلبة السراغنة - 

999ع4 قلبة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUE ERRAYHANE
: * التجارة  غرض الشركة بإيجاز 

في العجالت
* التجارة في قطع الغيار.

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 291 
 - شارع االمام مالك قلبة السراغنة 

999ع4 قلبة السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
خديجة  الفقيه  ايت  السيدة 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
خديجة  الفقيه  يت  السيدة 
االمام  شارع  )ع  رقم  عنوانه)ا) 
قلبة  999ع4  مالك قلبة السراغنة 

السراغنة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
خديجة  الفقيه  يت  السيدة 
االمام  شارع  )ع  رقم  عنوانه)ا) 
قلبة  999ع4  مالك قلبة السراغنة 

السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلبة السراغنة بتاريخ ع2 

فبراير 2922 تحت رقم 77/2922.
875I

SOCOJUFI SARL

BELKOUCHE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 19

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC

 BELKOUCHE INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 
بوركو  19 زنقة الشراردة الطابق 
السفلي درب لوبيال بوركو  29999 

الدارالعيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.425(71

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في ع1 أكتوبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة الشراردة الطابق السفلي   19»
درب لوبيال بوركو  19 زنقة الشراردة 
الطابق السفلي درب لوبيال بوركو  
إلى  املغرب«  الدارالعيضاء   29999
مجمع  السفلي  الطابق  »ميزاني  
فيتيريس لوجيستيك اقامة النوالة 2 
طريق الرباط - 29999 الدارالعيضاء 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 2ع8144.

876I

مكتب بوقسري يوسف للخدمات االدارية و 

القنصلية

 STE EUROPA IMPORT
EXPORT 2022 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب بوقسري يوسف للخدمات 
االدارية و القنصلية

حي اوالد ابراهيم زنقة ) رقم 24 
الناظور الناظور، 62999، الناظور 

املغرب
 STE EUROPA IMPORT EXPORT

SARL AU 2022 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي لبري 
الشيخ رقم 24 الناضور - 62999 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

657ع2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 EUROPA IMPORT EXPORT

. 2922 SARL AU

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

العضائع لحساب  نقل  و  التصدير  و 

الغير .

عنوا  املقر االجتماعي : حي لبري 

 62999  - الناضور   24 رقم  الشيخ 

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زنو الحسن : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسن  زنو  السيد 

الناضور   24 رقم  الشيخ  لبري  حي 

62999 الناضور املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عصام  زنو  السيد 

الناضور   24 رقم  الشيخ  لبري  حي 

62999 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 18 فبراير 

2922 تحت رقم 282.

877I
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

LAANASRI IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

LAANASRI IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

272 تجزئة كفاي البطاوية قلبة 
السراغنة - 199ع4 قلبة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAANASRI IMPORT
: * التجارة  غرض الشركة بإيجاز 

في الفواكه الجافة
* االستيراد.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
قلبة  البطاوية  كفاي  تجزئة   272
قلبة السراغنة  199ع4   - السراغنة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لكحل فريد : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لكحل فريد عنوانه)ا) دوار 
اوالد الرامي سيدي عي�سى بن سليما  

199ع4 قلبة السراغنة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لكحل فريد عنوانه)ا) دوار 
اوالد الرامي سيدي عي�سى بن سليما  

199ع4 قلبة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلبة السراغنة بتاريخ 24 

فبراير 2922 تحت رقم 81/2922.

878I

ائتمانية زهير

SHWWINIL CAR
إعال  متبدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 49999، مراكش املغرب
SHWWINIL CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: محل رقم 
155 اقامة كورة حي شعانات حي 
محمدي - 29579 الرباط املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.145((1
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2929 تم اتخاذ   1ع دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  البام  الجمع  بمقت�سى 
املسجل  و  في1/12/2929ع  املؤرخ 
رفع  تم   2(/91/2921 في  بالرباط 
رأسمال الشركة من 999 199 درهم 
 (  999 درهم بخلق   1  999  999 الى 
حصة )199 درهم للحصة الواحدة) 
الجاري  الحساب  بواسطة  دلك  و 
 889  999 بمعلغ  الوحيد  للشريك 
 299  999 درهم و العاقي نقدا بمعلغ 

درهم

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

األسهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   92 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 689.

87(I

ائتمانية زهير

ESSAKINE CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 49999، مراكش املغرب

ESSAKINE CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي نهضة 

295عمارة K محت سفلي رقم )21 

حي نهضة 1 - 19999 الرباط املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

)ع59ع1.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2921 دجنبر   29 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.599.999»

 2.999.999« إلى  درهم«   599.999»

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   91 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 611.

889I

BENSALAH MOSTAFA

كافي داليت أروم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BENSALAH MOSTAFA

 ANGLE RUE ZELAKA ET SIDI

 MED BEN ABDELLAH 2EME

 ETAGE N°5 ، 60000، OUJDA

MAROC

كافي داليت أروم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي حي القد9 شارع بقاع رقم 4 

وجدة 69999 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)798ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 مار9   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

كافي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

داليت أروم.

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السفلي حي القد9 شارع بقاع رقم 4 

وجدة 69999 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد جعور كريم عنوانه)ا) 

رقم  مبافة  سيدي  شارع  األندلس 

5ع1 69999 وجدة املغرب.

حي  وليد عنوانه)ا)  السيد جعور 

رقم  مبافة  سيدي  شارع  األندلس 

5ع1 69999 وجدة املغرب.
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السيدة امشيوط ليلى عنوانه)ا) 
حي األندلس شارع سيدي مبافة رقم 

5ع1 69999 وجدة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد جعور كريم عنوانه)ا) 
رقم  مبافة  سيدي  شارع  األندلس 

5ع1 69999 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2921 تحت رقم )798ع.
881I

مونيتيد

TAZROT PLATRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مونيتيد
شارع الجوال  حي الفانو9 رقم 12 
الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوا  

، 999ع)، تطوا  املغرب
TAZROT PLATRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي شارع 

املبارف حي وجدا  رقم 11 تطوا  - 
999ع) تطوا  املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ع)22.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2922 فبراير  ع9  املؤرخ في 
نشاط الشركة من »اعمال الجعص« 

إلى »االعمال املتنوعة للعناء«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 616.
882I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

CAFE HITTOURI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

CAFE HITTOURI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
مسكي مدغرة الراشيدية - 52999 

الراشيدية املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1462(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 22 فبراير  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) علوي 

موالي علي كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 112.
Iع88

Norva Energy

Norva Energy
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Norva Energy
حي الزرقطوني زنقة 91 رقم 9ع 
أصيلة ، 9959)، أصيلة املغرب
Norva Energy شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
الزرقطوني زنقة 91 رقم 9ع - 

9959) أصيلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ع19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Norva : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Energy

تثمي    : بإيجاز  الشركة  غرض 
النفايات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الزرقطوني زنقة 91 رقم 9ع - 9959) 

أصيلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حليمة الدكالي عنوانه)ا) 
9ع  رقم   91 زنقة  الزرقطوني  حي 

أصيلة 9959) أصيلة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حليمة الدكالي عنوانه)ا) 
9ع  رقم   91 زنقة  الزرقطوني  حي 

أصيلة 9959) أصيلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  باصيلة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 59/2922.

884I

RAJA RANI

راجا راني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAJA RANI
 505Rue Ifrene Massira3
 505Rue Ifrene Massira3،
Marrakech ،40000 املغرب

راجا راني شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 595 زنقة 
أفرا  الطابق السفلي مسيرة ع 

49999 مراكش مراكش
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8(5(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2918 يوليوز   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
راجا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

راني.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الواجعات الخفيفة هنديه.
 595  : االجتماعي  املقر  عنوا  
ع  زنقة أفرا  الطابق السفلي مسيرة 

49999 مراكش مراكش.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رتنا جيننندرا  كريسطوف 
أفرا   زنقة   595 عنوانه)ا)  جوهن 

املسيرة ع 49999 مراكش املغرب.
سيالموثو  سيلفراج  السيد 
 12 شارع هولستعود   218 عنوانه)ا) 

كولومعو سريالنكا .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رتنا جيننندرا  كريسطوف 
أفرا   زنقة   595 عنوانه)ا)  جوهن 

املسيرة ع 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2918 تحت رقم 18ع96181827م.
885I

SOFT ALTERNATIVE SARL

HOSPITALITY CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

HOSPITALITY CONCEPT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع18 شارع 
ولي البهد الطابق األر�سي محل رقم 
ع1 نريا صونطر - 9999) طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع12487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HOSPITALITY CONCEPT

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبام في عي  املكا  استقعال حدث 

أو تظاهرة، فندق واالقامة .

ع18   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع ولي البهد الطابق األر�سي محل 
رقم ع1 نريا صونطر - 9999) طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد سبيد أقعيب : 899 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد رضوا  جالل : 299 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أقعيب  سبيد  محمد  السيد 

عنوانه)ا) شارع أبي الحسن الشاذلي 

 (9999 ع2  ش   6 اقامة شعوت ط 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  جالل  رضوا   السيد 

دبي  اقامة  الطبري  جرير  أبي  شارع 
طنجة   (9999  74 رقم  ع  الطابق 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

أقعيب  سبيد  محمد  السيد 

عنوانه)ا) شارع أبي الحسن الشاذلي 

 (9999 ع2  ش   6 اقامة شعوت ط 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 5عع251.
886I

sofoget

INVEST A E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
INVEST A E شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
زنقة موالي ععد الحفيظ و موالي 

ععد البزيز عمارة أ محل 1 - 14999 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55ع64

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST A E
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
عنوا  املقر االجتماعي : القنيطرة 
موالي  و  الحفيظ  ععد  موالي  زنقة 
ععد البزيز عمارة أ محل 1 - 14999 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   599  : جواد  دارم  السيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : املامو   بن  دنيا  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

بقيمة   599  : جواد  السيددارم 
199 درهم.

 599  : املامو   بن  دنيا  السيدة 
بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جواد  دارم  السيد 
القنيطرة 14999 القنيطرة املغرب.

السيدة دنيا بن املامو  عنوانه)ا) 
القنيطرة 14999 القنيطرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جواد  دارم  السيد 
القنيطرة 14999 القنيطرة املغرب

السيدة دنيا بن املامو  عنوانه)ا) 
القنيطرة 14999 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

2922 تحت رقم ع959).
887I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

خياطة فرحان التقليدية 
شركة ذات مسؤولية محدودة 
 FARHANE  املساهم الوحيد

 TRADITIONNELLE
COUTURE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

خياطة فرحا  التقليدية شركة ذات 
مسؤولية محدودة املساهم الوحيد  
 FARHANE TRADITIONNELLE
COUTURE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شارع 
سوسة زنقة ضاية استي رقم 59 
الزهور 2 - 9969ع فا9 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481ع6.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2922 تقرر حل  11 فبراير  املؤرخ في 

خياطة فرحا  التقليدية شركة ذات 

مسؤولية محدودة املساهم الوحيد  

 FARHANE TRADITIONNELLE

شركة ذات   COUTURE SARL AU

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 

شارع سوسة زنقة ضاية استي رقم 

9969ع فا9 املغرب   -  2 الزهور   59

نتيجة للم نصتطيع املسايرة.

و عي :

و  فرحا   فاطمة  السيد)ة) 

ضاية  زنقة  شارع سوسة  عنوانه)ا) 

استي رقم 59 الزهور 2 9969ع فا9 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

شارع  وفي   2922 فبراير   11 بتاريخ 

 59 رقم  استي  ضاية  زنقة  سوسة 

الزهور 2 - 9969ع فا9 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 68).

888I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OUKHABACHE

TRAVAUX
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°4(

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE OUKHABACHE TRAVAUX

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: قصر 

حا�سي لعياض تاوز الرياني - 52999 

الراشيدية املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع856.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الذي ينص على   :1 قرار رقم رقم 

مايلي: بيع و تحويل اسهم الشركة 
الذي ينص على   :2 قرار رقم رقم 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص   :1 بند رقم عند رقم 
على مايلي: بيع و تحويل جميع اسهم 
الشركة من السيد محمد العحراوي 

الى السيد الرجدالي حماد 
الذي ينص   :2 بند رقم عند رقم 
القانوني  الشكل  تغيير  مايلي:  على 

SARL AU الى SARL للشركة من
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 111.

88(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE F K 2 O
إعال  متبدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE F K 2 O »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: تجزئة 

عي  الباطي 1 رقم 676 الراشيدية - 
52999 الراشيدية املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.147((

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير  ع2  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الذي ينص على   :1 قرار رقم رقم 

مايلي: بيع و تحويل اسهم الشركة 
الذي ينص على   :2 قرار رقم رقم 

مايلي: تغيير املسؤول القانوني

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص   :1 بند رقم عند رقم 
على مايلي: بيع و تحويل جميع اسهم 
الشركة من السيد عدنا  فاضلي الى 

السيدة وفاء زكزوتي 
الذي ينص   :2 بند رقم عند رقم 
القانوني  املسؤول  تغيير  مايلي:  على 
للشركة من السيد عدنا  فاضلي الى 

السيدة وفاء زكزوتي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 119.
8(9I

RIF CONSEIL SARL

SOCIETE SCOUB CAR -SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 SOCIETE SCOUB CAR -SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي خي 
كاالبونيتا رقم 18 الحسيمة - 

2999ع الحسيمة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
17عع.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2922 فبراير   18 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »- حاملة العضائع 

نيابة عن اآلخرين
- استيراد وتصدير

من  املنتجات  ععوات  شحن   -
نقل األمتبة نيابة عن   -« إلى  العلد« 

اآلخرين
نقل العضائع الوطنية والدولية   -

نيابة عن اآلخرين
- استيراد وتصدير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 59.
8(1I

EURODEFI

FARMALAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 11(
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
FARMALAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمرا  
ساحل شطر 4 تجزئة 51بش حد 
السوالم برشيد - 2999 الدار 

العيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14845

البام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   91 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2922
درهم«   7.599.999« قدره  بمعلغ 
إلى  درهم«   7.599.999« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   15.999.999»
أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأ9 املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم )18.
8(2I

WINECK MATERIAUX

 BARCHA DISTRIBUTION
برشا ديستربيسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BARCHA DISTRIBUTION
 LOT 204, BLOC A2, N° 07, HAY
 MOULAY RACHID.. ، 20070،

LAAYOUNE MAROC
BARCHA DISTRIBUTION برشا 

ديستربيسيو  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 294 
،بلوك أ2،رقم 97،حي موالي رشيد. 

- 79929 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2916 ماي   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برشا   BARCHA DISTRIBUTION

ديستربيسيو .

 ACHAT  : غرض الشركة بإيجاز 

 ET VENTE DE TOUS PRODUITS

جميع  وبيع  شراء   OU MATIERES

املواد أواملنتجات.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

موالي  97،حي  أ2،رقم  ،بلوك   294
رشيد. - 79929 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شكيرد سيدي محمد سالم 

درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
16، حي  عنوانه)ا) زنقة تطوا ، رقم 

السبادة، 79919 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
16، حي  عنوانه)ا) زنقة تطوا ، رقم 

السبادة، 79919 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   27 بتاريخ  بالبيو   االبتدائية 

2916 تحت رقم 185)1.

.Iع)8
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ائتمانية منارة

 AGHOUATIM
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية منارة
18 زنقة موريتانيا عمارة مبالل 

شقة رقم 17 جليز مراكش مراكش، 
49999، مراكش املغرب

 AGHOUATIM CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار مزوار 
اغواطيم تاحناوت - 92ع42 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AGHOUATIM CONSTRUCTION

.SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء.
عنوا  املقر االجتماعي : دوار مزوار 
92ع42 مراكش  اغواطيم تاحناوت - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : البزيز  ععد  الزريول  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البزيز  ععد  الزريول  السيد 
اغواطيم  مزوار  دوار  عنوانه)ا) 

تاحناوت 92ع42 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البزيز  ععد  الزريول  السيد 
اغواطيم  مزوار  دوار  عنوانه)ا) 

تاحناوت 92ع42 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2891ع1.
8(4I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE MINI MARKET
MAHLIMA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 BVD MAGHREB EL ARABI
 IMMEUBLE DES HABOUS

 2EME ETAGE APP 3 ، 60000،
OUJDA MAROC

 STE MINI MARKET MAHLIMA
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنة 

السبديي  شارع أحفير رقم 25 - 
69999 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7115ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 مار9   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MINI MARKET MAHLIMA SARL

.AU

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالتقسيط بمتجر غير متخصص

االستيراد و التصدير.
زنة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  25 رقم  أحفير  شارع  السبديي  

69999 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد الكرفات ادريس 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكرفات ادريس عنوانه)ا) 
 RUE DU PARC FLORAL 86ع 
.45590 ST CYR EN VAL FRANCE

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكرفات ادريس عنوانه)ا) 
 RUE DU PARC FLORAL 86ع 
45590 ST CYR EN VAL FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2921 تحت رقم 1496.
8(5I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

IHUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 19ع الرئيسية 
الرشيدية ، 52999، الرشيدية 

املغرب
IHUB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املراب 
رقم 11 املجموعة ع حي ايت باموحى 

الرشيدية - ع5299 الرشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   98

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

.IHUB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املبلوماتية 

املتاجرة

االستيراد و التصدير.

املراب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

11 املجموعة ع حي ايت باموحى  رقم 

الرشيدية  ع5299   - الرشيدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : ياسي   اعكام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسي   اعكام  السيد 

11 املجموعة ع حي ايت باموحى  رقم 

الرشيدية ع5299 الرشيدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ياسي   اعكام  السيد 

11 املجموعة ع حي ايت باموحى  رقم 

الرشيدية ع5299 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 249.

8(6I
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

ECOBEL إيكوبيل
إعال  متبدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب البربي رقم 2 الطابق 
األول تطوا  ، 999ع)، تطوا  

املغرب
إيكوبيل ECOBEL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 
يبقوب املنصور رقم 17 قيسارية 

واد الذهب رقم 4ع تطوا  - 999ع) 
تطوا  املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21897
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   91 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة و املصادقة على تفويت 599 
حصة من طرف السيد رشيد الصافي 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
حفيظة  السيدة  لفائدة   G14(18ع
التبريف  لعطاقة  الحاملة  اليوسفي 

.A51692 الوطنية عدد
على  ينص  الذي  2-ع:  رقم  قرار 
استقالة السيد رشيد الصافي  مايلي: 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
إدريس  السيد  و   G14(18ع عدد 
التبريف  لعطاقة  الحامل  العلغيتي 
الوطنية عدد FB4460 و إبرائهم ملدة 
السيدة  تبيي   و  للشركة  تسييرهم 
حفيظة اليوسفي مسيرة الشركة ملدة 

غير محدودة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
اليوسفي  حفيظة  السيدة  توقيع 

مسيرة الشركة.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  الشركة  حصص  جميع  مايلي: 
اليوسفي  حفيظة  السيدة  إسم 

بمعلغ  الوحيدة  الشريكة  بصفتها 
199.999.99 درهم نقدا. 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
اليوسفي  حفيظة  السيدة  تبيي  

مسيرة الشركة ملدة غير محدودة.
على  ينص  الذي   :19 رقم  بند 
حفيظة  السيدة  توقيع  مايلي: 

اليوسفي مسيرة الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 565.
8(7I

EURODEFI

WILCOSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 11(
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
WILCOSS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )11 شارع 
ععد املومن الطابق2 رقم 15 الدار 

العيضاء 69ع29 الدار العيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)52عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WILCOSS
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد وتصدير.
 11(  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 15 رقم  شارع ععد املومن الطابق2 
69ع29 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 

والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد دادي عنوانه)ا) بني 

مالل 2999 بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  بنهاوش  محمد  السيد 

خنيفرة 2999 خنيفرة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد دادي عنوانه)ا) بني 

مالل 2999 بني مالل املغرب

عنوانه)ا)  بنهاوش  محمد  السيد 

خنيفرة 2999 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 55)ع81.

8(8I

فدمك

أنوسيس ثروا
شركة التضامن

قفل التصفية

فدمك
زنقة وجدة تجزئة الفايز حي انعبات 

ممر 296 ) فوق مكاتب سبريس ) ، 

89999، أكادير املغرب

أنوسيس ثروا شركة التضامن

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم أ 59 

تجزئة ودادية امنتوركا ميرلفت - 

52ع85 سيدي افني املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ع48.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2921 تقرر حل  96 دجنبر  املؤرخ في 

أنوسيس ثروا شركة التضامن معلغ 
وعنوا   درهم   219.999 رأسمالها 

تجزئة   59 أ  رقم  اإلجتماعي  مقرها 

52ع85   - ميرلفت  امنتوركا  ودادية 

لتفويت  نتيجة  املغرب  افني  سيدي 

أصول الشركة.

و عي :
السيد)ة) جو  باسكال روسكا�سي 
لوكو9  كوزو  طريق  عنوانه)ا)  و 
)ة)  كرامات فرنسا كمصفي   46599

للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
أ  رقم  وفي   2921 دجنبر   96 بتاريخ 
59 تجزئة ودادية امنتوركا ميرلفت - 

52ع85 سيدي افني املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

2922 تحت رقم 67.

8((I

OUR EXPERT

STAR ADRAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
STAR ADRAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 7)5 
تجزئة املسار طريق أسفي مراكش - 

49999 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)91ع12

 92 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STAR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ADRAR
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البامة ،تاجر.
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عنوا  املقر االجتماعي : رقم 7)5 

 - تجزئة املسار طريق أسفي مراكش 

49999 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : توتل  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  توتل  الحسن  السيد 
حي بئر انزرا  بولك 11 زنقة 97 رقم 

أكادير   89999 أكادير  تيكيوين  ع4 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن توتل عنوانه)ا) حي 
بئر انزرا  بولك 11 زنقة 97 رقم ع4 

تيكيوين أكادير 89999 أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 4)1عع1.

(99I

CABINET FICOR

M O GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR

12 زنقة األقحوا  إقامة النا9 

بوسجور ، 29299، الدار العيضاء 

املغرب

M O GESTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 147 شارع 

املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 

رقم 22 - 29299 الدار العيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع1عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 M O  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GESTION
إنشاء   *  : بإيجاز  غرض الشركة 
الكافتيريات  وتأجير  وإدارة  وتشغيل 

واملطاعم،
ببي   املطاعم  خدمات  جميع   *
للعيت  التوصيل  وخدمات  املكا  

وتنظيم الحفالت
األخرى  األنشطة  جانب  إلى   *
بشكل  الشركة  بنشاط  املتبلقة 

معاشر أو غير معاشر، .
عنوا  املقر االجتماعي : 147 شارع 
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم 

22 - 29299 الدار العيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : عمر  املسطا�سي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املسطا�سي عمر عنوانه)ا) 
ب8ع  عمارة  بيش  ميلروز  اقامة 
الدار   29229 النواصر  بوعزة  دار 

العيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املسطا�سي عمر عنوانه)ا) 
ب8ع  عمارة  بيش  ميلروز  اقامة 
الدار   29229 النواصر  بوعزة  دار 

العيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )52ع81.
(91I

WINECK MATERIAUX

 KHOB خوب أجونسمون

AGENCEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOB AGENCEMENT

 Lot Erraha, Rue Mades N°872 ،

70030، LAAYOUNE MAROC

 KHOB  خوب أجونسمو

AGENCEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 

الراحة، زنقة ماد9، رقم 872. - 

79929 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(1(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2916 ماي  ع2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 KHOB أجونسمو   خوب   :

.AGENCEMENT

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

 ACHAT ET جميع املواد أواملنتجات 

 VENTE DE TOUS PRODUIT OU

.MATIERES

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  .872 رقم  ماد9،  زنقة  الراحة، 

79929 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
16، حي  عنوانه)ا) زنقة تطوا ، رقم 

السبادة، 79919 البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
16، حي  عنوانه)ا) زنقة تطوا ، رقم 

السبادة، 79919 البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بالبيو   االبتدائية 

2916 تحت رقم 1)1)1.

(92I

derkaoui ahmed

STE TOUMAPRISE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54000، khenifra

Maroc
STE TOUMAPRISE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 11 
تجزئة بسمة - 54999 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   94
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUMAPRISE SARL
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غرض الشركة بإيجاز : مفاوضة - 
اشغال مختلفة .

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
خنيفرة   54999  - تجزئة بسمة   11

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 599.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
 2699 لحعيب  الطاليبي  السيد 
حصة عنوانه)ا) زنقة 18 رقم 52 حي 

متشفسا  54999 خنيفرة املغرب.
 1299 حمزة  الطاليبي  السيد 
حصة عنوانه)ا) زنقة 18 رقم 52 حي 

متشفسا  54999 خنيفرة املغرب.
 1299 خليل  الطاليبي  السيد 
حصة عنوانه)ا) زنقة 18 رقم 52 حي 

متشفسا  54999 خنيفرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطاليبي لحعيب عنوانه)ا) 
متشفسا   حي   52 رقم   18 زنقة 

54999 خنيفرة املغرب
الطاليبي حمزة عنوانه)ا)  السيد 
متشفسا   حي   52 رقم   18 زنقة 

54999 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2922 تحت رقم ع1.
Iع9)

ASMAA MEDIA GROUP

POOL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك )ع الرقم 

29 البرنو�سي العيضاء، 29999، 
العيضاء املغرب

POOL IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 زنقة 
أحمد املجاطي اقامة ليزابل الطابق 

1 الرقم 8 - ا لعيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع267ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 POOL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. IMMOBILIER
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
زنقة  ع1   : عنوا  املقر االجتماعي 
أحمد املجاطي اقامة ليزابل الطابق 1 

الرقم 8 - ا لعيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حراتي محمد : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : أوتروك  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  حراتي  السيد 
شارع أم الربيع مازوال اقامة النوادي 

شقة 24 ا لعيضاء املغرب.
السيد ابراهيم أوتروك عنوانه)ا) 
 127 16 عمارة  تجزئة التوحيد م 9 

دار بوعزة ا لعيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  حراتي  السيد 
شارع أم الربيع مازوال اقامة النوادي 

شقة 24 ا لعيضاء املغرب
السيد ابراهيم أوتروك عنوانه)ا) 
 127 16 عمارة  تجزئة التوحيد م 9 

دار بوعزة ا لعيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع1  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812866.
(94I

WINECK MATERIAUX

 MOUTALIK BOIS ET
DERIVES موتليق بوا إي 

ديغيف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUTALIK BOIS ET DERIVES
 Lot Erraha, Rue Mades N°872 ،

70030، LAAYOUNE MAROC
 MOUTALIK BOIS ET DERIVES
موتليق بوا إي ديغيف شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 
الراحة، زنقة ماد9، رقم 872. - 

9ع799 البيو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع)1)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2916 ماي  ع2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOUTALIK BOIS ET DERIVES

موتليق بوا إي ديغيف.
 ACHAT  : غرض الشركة بإيجاز 
 ET VENTE DE TOUS PRODUIT
جميع  وشراء  بيع   OU MATIERES

املنتجات أو املواد.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  .872 رقم  ماد9،  زنقة  الراحة، 

9ع799 البيو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
16، حي  عنوانه)ا) زنقة تطوا ، رقم 

السبادة، 79919 البيو  املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
16، حي  عنوانه)ا) زنقة تطوا ، رقم 

السبادة، 79919 البيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بالبيو   االبتدائية 

2916 تحت رقم ع)1)1.
(95I

NJ BUSINESS

STE JAWATRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE JAWATRAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار والد 
بوععيد الساقية والد الطيب - 

9999ع فا9 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)ع647.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في ع2 دجنبر 2922 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
والد  الساقية  بوععيد  والد  »دوار 
املغرب«  فا9  9999ع   - الطيب 
ارضية  قطبة  19م  اقامة   14« إلى 
التضامن التاجموعتي صهريج كناوة 
فا9  9999ع   - باب فتوح  ع  الطابق 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم )2).
(96I
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BT CONSEIL

 ETHOS CONSULTING
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
 ETHOS CONSULTING GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 19 شارع 
ليبرتي الطابق ع شقة 5 - 29999 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4997ع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETHOS CONSULTING GROUP
غرض الشركة بإيجاز : أي نشاط 
استشاري ، وفهم احتياجات البمالء 
والتفاوض للحصول   ، واالستشارة   ،
 ، املالية  البروض  أفضل  على 

وتنسيب األعمال.
19 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 29999  -  5 شقة  ع  الطابق  ليبرتي 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   59  : السيدة ماريا اللواني 

بقيمة 199 درهم للحصة.
حصة   59  : السيد هشام عوبيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 7 السيدة ماريا اللواني عنوانه)ا) 
كينمير طابق 2 شقة 16 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
 7 السيد هشام عوبيد عنوانه)ا) 
كينمير طابق 2 شقة 16 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 7 السيدة ماريا اللواني عنوانه)ا) 
كينمير طابق 2 شقة 16 29999 الدار 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 85ع814.
(97I

Gescompte

 STE: MOULNAKHLA
PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شبار 

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE: MOULNAKHLA PHARMA
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 28, 
 LOTISSEMENT ARBORA

 BOUSKOURA, VILLE VERTE
 NOUACEUR LA PLAZA DE

 BOUSKOURA, MAGASIN N°2 -
29959 الدار العيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شبار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51(16(
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يناير 2922 تقرر إضافة 

شبار تجاري للشركة وهو:
 PHARMACIE LA PLAZA DE

BOUSKOURA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع81442.
(98I

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. م. م

STE SOMATRADES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. 
م. م

بلوك C رقم 215 حي أساكا تكوين 
أكادير ، 89652، أكادير املغرب

STE SOMATRADES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي اوجبا 

بلوك 1 زنقة )1 رقم 1 تيكوين - 
89659 اكادير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
4467ع.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2929 يوليوز   96 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«99.999) درهم« أي من »199.999 
عن  درهم«   1.999.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   97 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2929 تحت رقم 6162).

(9(I

AL HUDA CONSEIL SARL

HAUTE GAMME PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة ) ، 9999ع، فا9 
املغرب

HAUTE GAMME PROMO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنظر 
الجميل نرجس طريق سيدي حرازم 

- 9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

71485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAUTE GAMME PROMO

منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

املنظر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الجميل نرجس طريق سيدي حرازم 

- 9999ع فا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : اجعيلي  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : يحياوي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن اجعيلي عنوانه)ا) 

طريق   84 الجميل رقم  تجزئة الهواء 

صفرو 9999ع فا9 املغرب.

السيد يوسف يحياوي عنوانه)ا) 
أ تجزئة سطار سكن املرجة   26 رقم 

واد فا9 9999ع فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن اجعيلي عنوانه)ا) 

طريق   84 الجميل رقم  تجزئة الهواء 

صفرو 9999ع فا9 املغرب

السيد يوسف يحياوي عنوانه)ا) 
أ تجزئة سطار سكن املرجة   26 رقم 

واد فا9 9999ع فا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم ع5).

(19I
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FCG AL AMANE

PREVENTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة
FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT
MAROC

PREVENTEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
مسفيوة الطائرات - 19189 الرباط 

املغرب .
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1948(1

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تبيي    2922 يناير   29 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

السالوي شرف كمسير وحيد
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 122416.
(11I

ACS CONSEILS

RH MBARKIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 
2 ، 26199، برشيد املغرب

RH MBARKIENNE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 شارع 
محمد الخامس الطابق ع تجزئة 

اليسر - 26999 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1627(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 RH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MBARKIENNE
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
ع1 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
تجزئة  ع  الطابق  الخامس  محمد 

اليسر - 26999 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : هللا  ععد  رضوا   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد رضوا  حمزة : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوا  ععد هللا عنوانه)ا) 
برشعد   26999 حي اليسر   4 زنقة   8

املغرب.
ع  السيد رضوا  حمزة عنوانه)ا) 
زنقة بالل حي الزهراء 26999 برشيد 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوا  ععد هللا عنوانه)ا) 
برشيد   26999 حي اليسر   4 زنقة   8

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 177.
(12I

CWA MOROCCO

THALES DIS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CWA MOROCCO
17، زنقة العحتوري حي كوتيي، 
29969، الدار العيضاء املغرب

THALES DIS MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
تكنوبوليس الرباط، شور روكاد 

الرباط سال، سال الجديدة - ع1119 
سال املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 18 أكتوبر 2921 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
روكاد  شور  الرباط،  »تكنوبوليس 
ع1119   - الرباط سال، سال الجديدة 
سال املغرب« إلى »)ع، شارع بالحسن 
الرباط   19199 - 2 النهضة  الوازاني، 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2922 تحت رقم 1)ع8ع.
Iع1)

ACS CONSEILS

MULAPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26199، برشيد املغرب
MULAPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 شارع 
محمد الخامس الطابق ع تجزئة 

اليسر - 26999 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع1628
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MULAPRO
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

ع1 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
تجزئة  ع  الطابق  الخامس  محمد 

اليسر - 26999 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : السيد السبدي مصطفى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : البربي  كوريجا  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  السبدي  السيد 
 26999 ازيالل  زنقة  4ع  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  البربي  كوريجا  السيد 
برشعد   26999 دوار لحعاطة الفقرة 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  السبدي  السيد 
 26999 ازيالل  زنقة  4ع  عنوانه)ا) 

الدار العيضاء املغرب
عنوانه)ا)  البربي  كوريجا  السيد 
برشيد   2699 الفقرة  لحعاطة  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 181.
(14I

KHALIFI GOLDEN FISH S.A.R.L

ACHENNAD IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI GOLDEN FISH S.A.R.L
 EL KHALIL 4-B1-TANGER ،

9999)، طنجة املغرب
ACHENNAD IMMO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنظر 
الجميل شارع 71 رقم ) الطابق 

االول - 9999) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع4)ع12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر  9ع 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACHENNAD IMMO SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء .

املنظر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الجميل شارع 71 رقم ) الطابق االول 

- 9999) طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 75  : السيد املحساني املصطفى 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.

 25  : اومخلوف  السيدة خديجة 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  املحساني  السيد 

موالي  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا) 

البربي البلوي رقم 19 9999) طنجة 

املغرب.

اومخلوف  خديجة  السيدة 

موالي  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا) 

البربي البلوي رقم 19 9999) طنجة 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى  املحساني  السيد 

موالي  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا) 

البربي البلوي رقم 19 9999) طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع84.

(15I

STE AUCOGEST SARL

OVER SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
OVER SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي مركز فم 
الحصن بلدية طاطا - 84992 طاطا 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.511

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2922 فبراير   16 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »- محطة بنزين.
العضائع  نقل   -« إلى  مطبم.«   -

لحساب الغير.
- محطة بنزين.

- االشغال املختلفة او العناء.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بطاطا  االبتدائية 

2922 تحت رقم 5/2922ع1.

(16I

KHALIFI GOLDEN FISH S.A.R.L

 KHALIFI GOLDEN FISH
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ACHENNAD IMMO SARL
املنظر الجميل شارع 71 رقم 2 
الطابق االول ، 9999)، طنجة 

املغرب
 KHALIFI GOLDEN FISH S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 
ابراهيم الخليل 4 ب 1عمارة 1 - 

999) طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

95ع)).
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في )1 يناير 2922 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 KHALIFI GOLDEN FISH S.A.R.L
معلغ رأسمالها 199.999 درهم 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 
ابراهيم الخليل 4 ب 1عمارة 1 - 
999) طنجة املغرب نتيجة ل : 

غياب النشاط.
مجمع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  1 1عمارة  ب   4 الخليل  ابراهيم 

9999) طنجة املغرب. 
و عي :

السيد)ة) خالد خليفي و عنوانه)ا) 
 84 املحيط رقم  تجزئة  حي مسنانة 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   (9999

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   91 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 47).
(17I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

RUCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة ععد املومن )6 ارض الصغير، 
الطابق الثاني ، 28899، املحمدية 

املغرب
RUCE SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بسعاسة 
8 دوار أوالد كاوي - 199ع1 بوزنيقة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6591

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2922 فبراير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رياض  املهدي  )ة)  السيد  تفويت 

599 حصة اجتماعية من أصل 599 

املصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

باشار بتاريخ 17 فبراير 2922.

حمية  أنا9  )ة)  السيد  تفويت 

599 حصة اجتماعية من أصل 599 

عزالدين  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

عكير بتاريخ 17 فبراير 2922.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع2  بتاريخ  سليما   بب   االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 194.

(18I

WINECK MATERIAUX

WINECK MATERIAUX وينك 
متيريو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WINECK MATERIAUX

 LOT 204, BLOC A2, N° 07, HAY

 MOULAY RACHID ، 70030،

LAAYOUNE MAROC

WINECK MATERIAUX وينك 

متيريو شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 294 

،بلوك أ2،رقم 97،حي موالي رشيد. 

- 79929 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(18(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2916 ماي  ع2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

وينك   WINECK MATERIAUX

متيريو.

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

 ACHAT ET جميع املنتجات أو املواد 

 VENTE DE TOUS PRODUIT OU

.MATIERES

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

موالي  97،حي  أ2،رقم  ،بلوك   294
رشيد. - 79929 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شكيرد سيدي محمد سالم 

درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
16، حي  عنوانه)ا) زنقة تطوا ، رقم 

السبادة، 79919 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شكيرد سيدي محمد سالم 
16، حي  عنوانه)ا) زنقة تطوا ، رقم 

السبادة، 79919 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   27 بتاريخ  بالبيو   االبتدائية 

2916 تحت رقم )18)1.

(1(I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

CASTI-MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ

CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.

 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL

 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC

CASTI-MEDIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9 - املرآب 
1 ، رقم ع67 الطابق األر�سي تجزئة 
باساتي  TR / 3. مكنا9 59999 

مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
CASTI- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MEDIC
إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - الحيوية.  الطعية  املبدات  جميع 

تاجر مبدات
واملبدات الطعية والجراحية..

 -  9  : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق األر�سي  ع67  رقم   ،  1 املرآب 
مكنا9   .TR / ع باساتي   تجزئة 

59999 مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الفتوحي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام الفتوحي عنوانه)ا) 
الجيني  56حي  رقم  او  مجموعة 

59999 مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام الفتوحي عنوانه)ا) 
الجيني  56حي  رقم  او  مجموعة 

59999 مكنا9 املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 22 
فبراير 2922 تحت رقم 728.

(29I

AUDINORD SARL

BOAAZATEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDINORD SARL
رقم 58، الطابق الساد9، إقامة 
لينا، زاوية شارع محمد الخامس، 

شارع طا  طا  وحي لعنا  ، 
TANGER MAROC ،(9999
BOAAZATEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي مريم 
زنقة السودا  رقم 21 - 9999) 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4155

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2922 تقرر حل  92 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  معلغ   BOAAZATEX
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
السودا   زنقة  مريم  حي  اإلجتماعي 
املغرب  طنجة   (9999  -  21 رقم 

نتيجة ل : توقف النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب حي مريم 
 (9999  -  21 رقم  السودا   زنقة 

طنجة املغرب. 
و عي :

محمد ععد القادري و  السيد)ة) 
السودا   زنقة  مريم  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   (9999  21 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251146.
(21I

WISH IMMO

WISH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WISH IMMO
26 شارع مر9 سلطا  طابق أول 

شقة رقم ع ، 29999، الدارالعيضاء 
املغرب

WISH IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مر9 سلطا  طابق أول شقة رقم ع 

- 29999 الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع499ع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 WISH  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMMO
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
26 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
مر9 سلطا  طابق أول شقة رقم ع - 

29999 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (99  : الخضيري  محمد  السيد 

بقيمة 199 درهم.
بقيمة   199  : السيدة امال الناير 

199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الخضيري عنوانه)ا) 
 262 فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

27182 الدارالعيضاء املغرب .



4473 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

عنوانه)ا)  الناير  امال  السيدة 
 262 فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

27182 الدارالعيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الناير  امال  السيدة 
 262 فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

27182 الدارالعيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع8ع814.
(22I

Technimal Tech/

تكنيمال تيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Technimal Tech
 V11 Cité des fonctionnaires Rue
Balafrej، 45800، tinghir Maroc

تكنيمال تيك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 11، 
حي املوظفي  تنغير - 45899 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

685ع
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تكنيمال تيك.
-برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املبلوميات
تكنولوجيا  استشارات   -
واألمن  )العيانات  املبلوميات 
ذات  األخرى  واألنشطة  السيبراني) 

الصلة

- التصميم والجرافيك.
 ،11 : رقم  عنوا  املقر االجتماعي 
تنغير   45899  - تنغير  املوظفي   حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
أمغار  بن  الحسي   السيد 
بوكافر  حي   A1ع( رقم  عنوانه)ا) 

45899 تنغير املغرب.
عنوانه)ا)  اغزاف  محمد  السيد 
تنغير   45899 الوفاء  حي   198 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  احساين  عمر  السيد 
45899 تنغير  11، حي املوظفي   رقم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أمغار  بن  الحسي   السيد 
بوكافر  حي   A1ع( رقم  عنوانه)ا) 

45899 تنغير املغرب
عنوانه)ا)  اغزاف  محمد  السيد 
تنغير   45899 الوفاء  حي   198 رقم 

املغرب
عنوانه)ا)  احساين  عمر  السيد 
45899 تنغير  11، حي املوظفي   رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم -.
Iع2)

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

سبع سبا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC

سعع سعا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 
اليم تجزئة رقم 518, إقامة حفصة 
البساتي  - 59999 مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
سعع   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سعا.
غرض الشركة بإيجاز : تسريحات 

الشبر.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
إقامة حفصة   ,518 اليم تجزئة رقم 

البساتي  - 59999 مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سهام مراد : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مراد  سهام  السيدة 
اقامة   15 ش   4 زنقة راسي  ط   94
 59999 فلوري  فال  االسماعيلية 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مراد  سهام  السيدة 
اقامة   15 ش   4 زنقة راسي  ط   94
 59999 فلوري  فال  االسماعيلية 

الدارالعيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 16 

فبراير 2922 تحت رقم 622.
(24I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

صوفيرا إمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
صوفيرا إمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املرآب 

مكرر1 ، رقم ع67 الطابق األر�سي 
تجزئة باساتي  TR / 3. مكنا9 

59999 مكنا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع5544

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : صوفيرا 

إمو.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الترويج  إنشاءات.  أو  متنوعة 

البقاري.
املرآب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
األر�سي  الطابق  ع67  رقم   ، مكرر1 
مكنا9   .TR / ع باساتي   تجزئة 

59999 مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الفتوحي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام الفتوحي عنوانه)ا) 
مجموعة او رقم 56حي الجيني 5999 

مكنا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام الفتوحي عنوانه)ا) 
مجموعة او رقم 56حي الجيني 5999 

مكنا9 املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 17 

فبراير 2922 تحت رقم 669.
(25I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

TRANS SALAH DIN SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 TRANS SALAH DIN SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل اقامة الزهراء 
الطابق االر�سي طنجة - 9999) 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54441

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2921 أبريل   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 TRANS SALAH الوحيد  الشريك 
DIN SARL معلغ رأسمالها 199.999 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
شارع موالي اسماعيل اقامة الزهراء 
 (9999  - طنجة  االر�سي  الطابق 

: عدم وجود  طنجة املغرب نتيجة ل 
صفقات مربحة .

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الزهراء  اقامة  اسماعيل  موالي 
 (9999  - طنجة  االر�سي  الطابق 

طنجة املغرب. 
و عي :

و  الشم�سي  على  السيد)ة) 
عزيب الحاج قدور طنجة  عنوانه)ا) 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   (9999

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تعليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
البقود و الوثائق املتبلقة بالتصفية : 
شارع موالي اسماعيل اقامة الزهراء 

الطابق االر�سي طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم )455.

(26I

Cabinet Comptable Marzofid

MY.SDT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
MY.SDT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
العكارة قيادة الويدا  مقاطبة 
العورعمالة مراكش - 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

915ع12
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MY.SDT SARL

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشائية )زخرفة ، تجديد ، 

إعادة تأهيل وصيانة املعاني ، تركيب 

اإللكترونية  املبدات  جميع  إنتاج   ،

واآللية ، أتمتة املنزل ، إلخ.).

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

مقاطبة  الويدا   قيادة  العكارة 

العورعمالة مراكش - 49999 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   599  : السيد املي محمد 

بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : السيد بن البيدود يونس 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  املي  السيد 

سيدي بولبعادة درب الدولة رقم22 

49999 مراكش املغرب.

يونس  البيدود  بن  السيد 

درب  بولبعادة  سيدي  عنوانه)ا) 

مراكش   49999 رقم45  الدولة 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  املي  السيد 

سيدي بولبعادة درب الدولة رقم22 

49999 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2)1عع1.

(27I

STE LTD

STE LTD TAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE LTD
 LOT NADIA ، 35000، TAZA 2(

MAROC
STE LTD TAZA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )2 تجزئة 

نادية - 5999ع تازة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.445(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 دجنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) حكيم نابول�سي 
159 حصة اجتماعية من أصل 99ع 
نبيل ريس  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 14 دجنبر 2921.
ابراهيم البابد  )ة)  تفويت السيد 
159 حصة اجتماعية من أصل 99ع 
نبيل ريس  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 14 دجنبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2922 تحت رقم ع2.

(28I

PCD CLEM

PCD CLEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PCD CLEM
 AVENUE 10 MARS 1982
 N 217 MABROUKA CASA

 CASABLANCA، 0، casablanca
maroc

PCD CLEM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 45، زنقة 
ععد القادر مفتكر الطابق الثاني رقم 

4 - 2199 الدار العيضاء املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع59عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   98

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 PCD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CLEM

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال العناء.

عنوا  املقر االجتماعي : 45، زنقة 

ععد القادر مفتكر الطابق الثاني رقم 

4 - 2199 الدار العيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جواد قيلش : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

السيدجواد قيلش : 1999 بقيمة 

199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قيلش  جواد  السيد 

العيضاء 2199 العيضاء املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  قيلش  جواد  السيد 

العيضاء 29199 العيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم -.

(2(I

STE LTD

STE LTD TAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE LTD
 LOT NADIA ، 35000، TAZA 2(

MAROC
STE LTD TAZA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 

نادية رقم )2 - 5999ع تازة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.445(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 دجنبر 2921 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2922 تحت رقم ع2.
9Iع)

COMPTOIR NAIM

COMPTOIR NAIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTOIR NAIM
 N 276 BD IBN TACHEFINE
 ETG 3 CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA املغرب
COMPTOIR NAIM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 276 
شارع ابن تاشفي  الطابق ع - . الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع7ع2ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR NAIM
غرض الشركة بإيجاز : بيع أجزاء 

السيارات
بيع لوازم املكتب
االشغال البامة.

عنوا  املقر االجتماعي : رقم 276 
شارع ابن تاشفي  الطابق ع - . الدار 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد الحسن بن كرت 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن بن كرت عنوانه)ا) 

قصر عمار النيف . تنغير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن بن كرت عنوانه)ا) 

قصر عمار النيف . تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 812522.
1Iع)

STE FICOGES SARL AU

برو ريستو مك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE FICOGES SARL AU
 BOITE POSTALE 35 POSTE
 PRINCIPALE VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

برو ريستو مك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
مامونية رقم ع زنقة وارززات م ج - 

59999 مكنا9 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع88ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2921 دجنبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«199.999 درهم« أي من »199.999 
عن  درهم«   299.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   24 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2921 تحت رقم 5582.

2Iع)

RIMTECOM

RIMTECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIMTECOM
الوفاق ع9 زنقة 78 رقم 64 االلفة 
العيضاء ، 29999، الدار العيضاء 

املغرب
RIMTECOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 45 زانقة 
ععد القدر موفتاكار الطابق التاني 
الشقة 4 الدار العيضاء - 29999 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1971ع5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922)الجريدة الرسمية   4476

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIMTECOM
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبلوماتية.
45 زانقة  عنوا  املقر االجتماعي : 
التاني  الطابق  موفتاكار  القدر  ععد 
 29999  - العيضاء  الدار   4 الشقة 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الحيلي  هيشام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الحيلي  هيشام  السيد 
رقم  ع1  بلوك   1 تجزئة عي  الباطي 
7ع19 الرشيدية - الرشيدية املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحيلي  هيشام  السيد 
رقم  ع1  بلوك   1 تجزئة عي  الباطي 

7ع19 الرشيدية - الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 94 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )8ع811.
Iعع)

SOBOGEST سوبوجست

SOBOGEST سوبوجست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBOGEST سوبوجست
دوار تمسولت غمات ، 4999، 

مراكش املغرب
سوبوجست SOBOGEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار 
تامسولت غمات مراكش - 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ع1166

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2921 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOBOGEST سوبوجست

غرض الشركة بإيجاز : *االشغال 

املختلفة )بناء)

*رخام

*ديكور وزخرفة املحالت.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 49999  - مراكش  غمات  تامسولت 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد بوليحة ععد هللا 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوليحة ععد هللا عنوانه)ا) 

مراكش  Kرقم1  مسيرة2عنبر2عمارة 

49999 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوليحة ععد هللا عنوانه)ا) 

مراكش  Kرقم1  مسيرة2عنبر2عمارة 

49999 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   92 التجارية بمراكش بتاريخ 

2921 تحت رقم 125667.

4Iع)

beroc conseil

 BOUYAKHLEF IBNOUSINA
PRIVE

إعال  متبدد القرارات

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

 BOUYAKHLEF IBNOUSINA

PRIVE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 79شارع 
لحسن اليو�سي صفرو - - صفرو 

املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

5ع16.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2922 يناير  1ع  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي ينص   :1 قرار رقم قرار رقم 

على مايلي: تفويت حصص إجتماعية 

في إطار هعة من أخ ألخ 

الذي ينص   :2 قرار رقم قرار رقم 

الحكيم  ععد  استقالة  مايلي:  على 

للشركة  بويخلف من مهامه كمسير 

مع إبراء ذمته من مهمة التسيير

الذي ينص  ع:  قرار رقم قرار رقم 

السادة  من  كل  تبيي   مايلي:  على 

الحمومي  وأسماء  بويخلف  نجيب 

كمسيرا  للشركة ملدة سنتي  

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

الشركة  رأسمال  أصعح  لقد  مايلي: 

مقسم مناصفة بي  السيدين نجيب 

بوبخلف وخالد بوحلف 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

حصة كل شريك تقدر ب 599 حصة 

اجتماعية

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

السادة  هما  الشركة  مسيرا  مايلي: 

الحمومي  وأسماء  بويخلف  نجيب 

كمسيرا  للشركة ملدة سنتي  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  االبتدائية بصفرو 

2922 تحت رقم 2922/)6.

5Iع)

MELIUS CONSULTING

CHOMANIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

MELIUS CONSULTING
رقم )4 ، زنقة سبد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم ع ألزا9 

لورين، 29129، الدار العيضاء 

املغرب

CHOMANIA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 6، 
زنقة الطا ، حي الزا9 لورين - 

29129 الدار العيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

)8ع525.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 يناير 2922 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

ععد  شارع   79 بالبنوا   الكائن  و   -

الدار   29199  - قدور  بن  اللطيف 

طرف  من  املسير  و  املغرب  العيضاء 

السيد)ة) أخنشوف بدر الدين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 478ع81.

6Iع)

LE PREMIER CONSEIL

2K ARMONY CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
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2K ARMONY CONCEPT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املكتب 

رقم 14 اقامة فجوى شارع الحسن 
الثاني طريق الصويرة كليز - 49999 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
955ع12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 2K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARMONY CONCEPT
*مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال أو إنشاءات مختلفة
*معاني ، منبش عقاري

*تأجير ممتلكات مفروشة أو غير 
مفروشة.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقامة فجوى شارع الحسن   14 رقم 
 49999  - الثاني طريق الصويرة كليز 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كريم رابحي : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رابحي  كريم  السيد 
عمارة  املار  ديل  كولينا  مجمع   98
طنجة   84 الطابق االول الشقة   98

9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رابحي  كريم  السيد 
عمارة  املار  ديل  كولينا  مجمع   98
طنجة   84 الطابق االول الشقة   98

9999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 221عع1.
7Iع)

ADEV Consulting sarl

TRANSPORT BENNOUNA
شركة التضامن

حل شركة

ADEV Consulting sarl
 Route de Tanger km 5 ، 93000،

TETOUAN MAROC
 TRANSPORT BENNOUNA

شركة التضامن)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

زرقطوني رقم ) - 2159) القصر 
الكعير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21((
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 فبراير 2922 تقرر حل 
 TRANSPORT شركة التضامن
BENNOUNA معلغ رأسمالها 
79.999 درهم وعنوا  مقرها 
اإلجتماعي شارع زرقطوني رقم 

) - 2159) القصر الكعير املغرب 
نتيجة ل : انبدام رقم املبامالت مند 

التأسيس.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
القصر   (2159  -  ( رقم  زرقطوني 

الكعير املغرب. 
و عي :

السيد)ة) هشام بنونة و عنوانه)ا) 
رقم  برقاد  درب  زرقطوني  شارع 
املغرب  الكعير  القصر   (2159  (

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

زرقطوني رقم ) القصر الكعير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  الكعير  بالقصر  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 51.

8Iع)

FATIMA EZZAHRA MARHOUSSI

CHERRADI JAAFARI
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املبنويو )

عقد تسيير حر ألصل تجاري
الشرادي جبفري

بمقت�سى عقد موثق مؤرخ قي 22 
2922 أعطى السيد الشرادي  فبراير 
التجاري  بالسجل  املسجل  جبفري 
86ع6ع1 باملحكمة التجارية بمراكش 
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
ععد  سيدي  سويقة   82 ب  الكائن 
مراكش   49999 مراكش  البزيز 
 MGS DETAIL SARL املغرب لفائدة 
فبراير   15 من  تبتدئ  سنة   4 ملدة 
 2926 فبراير   15 في  تنتهي  و   2922
999.ع1  قيمته  شهري  معلغ  مقابل 

درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 2189 

I)ع)

GOLDEN PARTNERSHIP

INTERFAM BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

GOLDEN PARTNERSHIP
 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE IMANE APPT 18 ،
40000، MARRAKECH MAROC
INTERFAM BUSINESS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي 111 شارع 
ععد الكريم الخطابي إقامة جواد 
عمارة رقم )19 الشقة رقم ع4 - 

49999 مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ع11581

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   2922 يناير   29 في  املؤرخ 

 INTERFAM« من  الشركة  تسمية 

 AFRIKA« إلى   »BUSINESS

. »FORMWORK

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 119عع1.

(49I

GOLDEN PARTNERSHIP

INTERFAM BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GOLDEN PARTNERSHIP

 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE IMANE APPT 18 ،

40000، MARRAKECH MAROC

INTERFAM BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 111 شارع 

ععد الكريم الخطابي إقامة جواد 

عمارة رقم )19 الشقة رقم ع4 - 

49999 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع11581.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2922 يناير   29 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الخطابي  الكريم  ععد  شارع   111»

الشقة   19( إقامة جواد عمارة رقم 

املغرب«  مراكش   49999  - ع4  رقم 

إلى »دوار الغابة أيت مسبود جماعة 

حربيل - 49999 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 119عع1.

(41I
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مكتب االستاذ زاهدي ععدالبزيز موثق

NAPS
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي ععدالبزيز 

موثق

الدار العيضاء شارع 2 مار9 زنقة 

امستردام عمارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 9)294، الدار العيضاء املغرب

NAPS »شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: الدار 

العيضاء 16 زنقة ععد هللا بن محيو - 

الدار العيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع1ع9ع1.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

املؤرخ في 19 نونبر 2921

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

 - القانو :  مقتضيات  مع  للشركة 

لرفبه  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

إلى  درهم،   (2.999.999 من 

129.999.999 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 616ع81.

(42I

BT CONSEIL

DATAGLOW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

DATAGLOW شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 55، 

الزرقطوني الطابق االول - 29999 

الدار العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع6)454.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2921 تم تبيي   9ع دجنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) حلوي 

نورا كمسير وحيد
تعبا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9ع  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم 814996.

Iع4)

FIDUCIAIRE LAMIN

RAGAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
RAGAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي وسط 

الخاللفة تاونات - 4999ع تاونات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
294(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAGAZ
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود، مقهى وأعمال حرة.
وسط   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تاونات  4999ع   - تاونات  الخاللفة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

معلغ رأسمال الشركة: 1.999.999 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد كميز : 5999 بقيمة 
199 درهم.

 5999  : الرفيق  احمد  السيد 
بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كميز  محمد  السيد 
تجزئة رياض الياسمي  رقم 89 طريق 

عي  الشقف 9999ع فا9 املغرب.
عنوانه)ا)  الرفيق  احمد  السيد 
البيا�سي  املجاهد  زنقة   5 عمارة 

الشقة 1م ج 9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوجكالي  هللا  ععد  السيد 
تاونات  الخاللفة  وسط  عنوانه)ا) 

4999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتاونات بتاريخ 

2922 تحت رقم 9).
(44I

KAOUN

MOTA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MOTA IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 1 
دوار اوالد رحو جماعة اغواطيم 

تحناوت مراكش - 49999 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)98ع12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 MOTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER

: -االنباش  غرض الشركة بإيجاز 

البقاري

-بيع وشراء مواد العناء بالجملة

-اشغال مخثلفة و العناء

-االستيراد و التصدير.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اغواطيم  جماعة  رحو  اوالد  دوار   1

مراكش   49999  - مراكش  تحناوت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد لعيض : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

599 حصة   : السيد فوزي طارق 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعيض  محمد  السيد 

اغواطيم  جماعة  رحو  اوالد  دوار 

مراكش  92ع42  مراكش  تحناوت 

املغرب.

السيد فوزي طارق عنوانه)ا) دوار 

اوالد رحو جماعة اغواطيم تحناوت 

مراكش 92ع42 مراكش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جنور  مليكة  السيد 

اقامة ديور مرجا  الشطر 6 الطابق 

 49999 4 مراكش  7 عمارة  2 الشقة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم -.

(45I
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KAOUN

MOTA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MOTA IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 1 
دوار اوالد رحو جماعة اغواطيم 

تحناوت مراكش - 92ع42 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)98ع12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 MOTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
: -االنباش  غرض الشركة بإيجاز 

البقاري
-بيع وشراء مواد العناء بالجملة 

-اشغال مختلفة و العناء
-االستيراد و التصدير.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اغواطيم  جماعة  رحو  اوالد  دوار   1
مراكش  92ع42   - مراكش  تحناوت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد لعيض : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
599 حصة   : السيد فوزي طارق 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعيض  محمد  السيد 
اغواطيم  جماعة  رحو  اوالد  دوار 
مراكش  92ع42  مراكش  تحناوت 

املغرب.
السيد فوزي طارق عنوانه)ا) دوار 
اوالد رحو جماعة اغواطيم تحناوت 

مراكش 92ع42 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جنور  مليكة  السيدة 
اقامة ديور مرجا  الشطر 6 الطابق 
 49999 4 مراكش  7 عمارة  2 الشقة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

.-

(46I

MCG

أ أم جي باكاتجين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أ أم جي باكاتجي  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار أولد 
مسبود، حربيل - 49999 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)1ع82.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2921 دجنبر   96 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«  «599.999.ع 
«1.999.999 درهم« إلى »4.599.999 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2848ع1.
(47I

Dilegis Premium Service

PORTO DARSENA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
PORTO DARSENA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع ألجر,2 شارع أبو بكر العكالني 
لوسيتانيا شقة 11 الطابق ع - 
29979 الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع9)1ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PORTO DARSENA
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أطعاق   ، تشاركوتيري   ، جزارة 
 ، طبام  تقديم  متبهد   ، مطعوخة 
وأنشطة  دواجن   ، أرانب   ، مشواة 

تجارية أخرى
أي نشاط تموين

في  التجزئة  تجارة  نشاط  أي 
اللحوم ومنتجات اللحوم.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع أبو بكر العكالني  شارع ألجر,2 
 - ع  الطابق   11 شقة  لوسيتانيا 

29979 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : زيتو   هشام  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زيتو   هشام  السيد 
17 عمارة  18 زنقة  إقامة املنزه م 9 
 29669  98 شقة   91 طابق   19

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زيتو   هشام  السيد 
17 عمارة  18 زنقة  إقامة املنزه م 9 
 29669  98 شقة   91 طابق   19

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 94 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 
تحت رقم تم في املركز   2922 فبراير 

الجهوي لالستثماربالدار العيضاء.

(48I

LE LEGALISTE

FABEL HOSPITALITY
إعال  متبدد القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

FABEL HOSPITALITY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 19 زنقة 
الحرية الطابق ع الشقة 5 - 29999 

الدار العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع869)4.
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بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرار 
املوافقة على  الذي ينص على مايلي: 
هعة 99ع حصة اجتماعية التي وهبها 
زوجته  لصالح  فائز  محمد  السيد 
السيدة امال بلبيدي ونتيجة لذلك 
تم تبديل العند 7من النظام األسا�سي
قرار رقم 2 - تغيير الشكل القانوني: 
الذي ينص على مايلي: تحويل الشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  الى  واحد  شريك  ذات 

مسؤولية محدودة متبددة الشركاء
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814246.
(4(I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST PRO
إعال  متبدد القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MEDI QUEST PRO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: جيت 
سكن 8 عمارة 11 - 49999 مراكش 

املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
عع64).

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   19 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1 - توسيع هدف الشركة: 
الذي ينص على مايلي: توسيع هدف 
في  جديدة  فقرات  بإضافة  الشركة 
املادة ع من النظام األسا�سي للشركة 

كما يلي : إ نجاز االستثمارات في املجال 
الصحي بقصد تأجيرها لشركات طعية 

مسؤولة عن استغاللها. - 
تصدير،  استيراد،  بيع،  شراء، 
استئجار، توزيع جميع املواد األولية، 
املواد االستهالكية، املبدات، األجهزة 
البيادات  في  املستخدمة  واألدوات 
لالستخدام  املوجهة  األخرى  واملعاني 

الطبي.
هدف  تقليص   -  2 رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 
طريق  عن  الشركة  هدف  تقليص 
حذف الفقرة األولى من للمادة ع من 
النظام االسا�سي لشركة وهي : عيادة 

طعية
الذي  تأكيد مسير:   - ع  قرار رقم 
السيدة  تأكيد  مايلي:  على  ينص 
نسرين سني سليطي  كمسيرة وحيد 

لشركة ملدة غير محدودة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم عع1242.

(59I

MARO FIDUS

LE RECITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc

LE RECITAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
بوكوطا اقامة طارق عمارة 5 سيدي 

مومن الدار العيضاء 29492 
العيضاء املغرب .

تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.254(85

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2921 تم تبيي   ع1 دجنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) مامو  

ليلى كمسير آخر
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 94 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 811446.
(51I

FUDICAIRE ISMAILI

OTOTECH AUTOMOTIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 97 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72999 ،
 OTOTECH AUTOMOTIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء فيال رقم 151 
السمارة - 72999 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
262(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OTOTECH AUTOMOTIVE
الفحص   : غرض الشركة بإيجاز 

التقني للسيارات و االشغال البامة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 151 رقم  فيال  الخضراء  املسيرة 

السمارة - 72999 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 
19.999.999 درهم، مقسم كالتالي:

 199.999  : السيد احمد الفياللي 
درهم   199.999 بقيمة  حصة 

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الفياللي  احمد  السيد 
 2 الخيام  حي  2)ع  زنقة   8(6 رقم 

اكادير 89999 اكادير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الفياللي  احمد  السيد 
 2 الخيام  حي  2)ع  زنقة   8(6 رقم 

اكادير 89999 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 18 فبراير 

2922 تحت رقم 47/2922.

(52I

مكتب الخبرة في املحاسعة

STE VIP STORE SARL
إعال  متبدد القرارات

مكتب الخبرة في املحاسعة
29 زنقة ابن بطوطة ، 52999، 

الراشيدية املغرب
STE VIP STORE SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: الحي 

الجديد قطاع 92 رقم 49 - 52259 
كلميمة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112(1
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
2921 تم اتخاذ   15 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص اإلجتماعية.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغير الشكل القانوني للشركة .
قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تحيي  النظام األسا�سي.
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وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
تفويت الحصص اإلجتماعية  مايلي: 
اوبي  املجيد  ععد  للسيد  اململوكة 
كاملة و املقدرة ب 599 حصة بقيمة 
إلى  الواحدة  للحصة  درهم   199
في نفس  السيد خالد زيا  الشريك 

الشركة..
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 يناير 

2922 تحت رقم 45.
Iع5)

مكتب الخبرة في املحاسعة

STE CONFRERIETRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب الخبرة في املحاسعة
29 زنقة ابن بطوطة ، 52999، 

الراشيدية املغرب
 STE CONFRERIETRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 28 
مكرر زنقة محمد الحنصالي الطابق 
الثالث - 52999 الرشيدية املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(855
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير   15 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 28 مكرر زنقة محمد الحنصالي 
الرشيدية   52999  - الثالث  الطابق 
حي   29 الزنقة   18 »رقم  إلى  املغرب« 
الرشيدية   52999  - الجديدة  تاركة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 197.
(54I

مكتب الخبرة في املحاسعة

FOR DIX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الخبرة في املحاسعة

29 زنقة ابن بطوطة ، 52999، 

الراشيدية املغرب

FOR DIX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 

ملبب تنجداد - 52259 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1566(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FOR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIX SARL

نقل   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 2- للغير.  بالشاحنات  العضائع 

املتاجرة. -ع األشغال املختلفة..

عنوا  املقر االجتماعي : قصر اكلي 

الرشيدية   52259  - تنجداد  ملبب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : ادريس  الدراوي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : مصطفى  ناصري  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدراوي ادريس عنوانه)ا) 

 52259 تنجداد  ملبب  اكلي  قصر 

الرشيدية املغرب.

السيد ناصري مصطفى عنوانه)ا) 
 52259 تنجداد  ملبب  اكلي  قصر 

الرشيدية املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدراوي ادريس عنوانه)ا) 
 52259 تنجداد  ملبب  اكلي  قصر 

الرشيدية املغرب
السيد ناصري مصطفى عنوانه)ا) 
 52259 تنجداد  ملبب  اكلي  قصر 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 224.

(55I

METREK COMPTA PRO

 STE HANAHIB TRANS SARL
A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 STE HANAHIB TRANS SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
148 شقة رقم 2 الطعق االول شارع 
محمد الخامس - 16999 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)ع9)2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANAHIB TRANS SARL A.U
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العضائع.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطعق االول   2 شقة رقم   148 رقم 
 16999  - الخامس  محمد  شارع 

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 (9.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (99  : هللا  ععد  الزمزمي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الزمزمي ععد هللا عنوانه)ا) 
قصعة مهدية رقم )118 مجموعة 5 

14999 القنيطرة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزمزمي ععد هللا عنوانه)ا) 
قصعة مهدية رقم )118 مجموعة 5 

14999 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجنبر 2921 تحت رقم 8عع.
(56I

موثق

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE«
»COLLEGIA TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق
7 شارع املبتمد ابن ععاد إقامة ابن 
الخطيب بلوك أ الطابق األول رقم 

6ع ، 9999)، طنجة املغرب
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE»

COLLEGIA TANGER« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طنجة 
شارع يوسف ابن تاشفي  زنقة 

رشيد ر�سى اقامة الشاوية الطابق 
الرابع رقم 21 طنجة 9999) طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ع1246

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE»

. »COLLEGIA TANGER
التدريس   : غرض الشركة بإيجاز 
والتبليم االبتدائي الخاص والتاهيلي 
و  بالتشجيع  املتبلقة  القواني   وفق 
دعم وإنشاء   / االستثمار في القطاع 
البام  التبليم  مؤسسات  جميع 
أو تشغيل  اقتناء   / وتجهيزها وإدارتها 
بأنشطتها/ تتبلق  عملية  أي  بيع  أو 
إنشاء وتجهيز وإدارة جميع مؤسسات 
التبليم البام من رياض األطفال إلى 
املنهي  التدريب  وتقنيات   ، الجامبة 
أي   ، عام  واللغوي/بشكل  والفني 
غير  أو  معاشر  بشكل  تتبلق  عملية 
بواحدة أو   ، كلًيا أو جزئًيا   ، معاشر 
أخرى من البمليات املشار إليها أعاله.
طنجة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع يوسف ابن تاشفي  زنقة رشيد 
الرابع  الطابق  الشاوية  اقامة  ر�سى 
رقم 21 طنجة 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اسامة البلوي السليماني : 
59 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 : السيد يحيى البلوي السليماني 
59 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة البلوي السليماني 
زنقة ابن زيدو    1 طنجة  عنوانه)ا) 

9999) طنجة املغرب.

السليماني  البلوي  يحيى  السيد 
زنقة ابن زيدو    1 طنجة  عنوانه)ا) 

9999) طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة البلوي السليماني 
زنقة ابن زيدو    1 طنجة  عنوانه)ا) 

9999) طنجة املغرب
السليماني  البلوي  يحيى  السيد 
زنقة ابن زيدو    1 طنجة  عنوانه)ا) 

9999) طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 25179.
(57I

AUREX EXPERTISE

PROFOURNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUREX EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI IMM 298 APT

 14 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

PROFOURNI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق ) رقم 2) الدار 
العيضاء - 29999 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع49ع41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2918 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROFOURNI

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
ومبدات  املكاتب  وأثاث  املستلزمات 

الكمعيوتر ومستلزمات املدار9.
 265  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 (2 رقم   ( شارع الزرقطوني الطابق 
الدار العيضاء - 29999 الدار العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فهد جالبي : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جالبي  فهد  السيد 
شقة   4 املبتز ط  ابن  زنقة   66 رقم 
العيضاء  الدار   29999 بيلفدير   24

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جالبي  فهد  السيد 
شقة   4 املبتز ط  ابن  زنقة   66 رقم 
العيضاء  الدار   29999 بيلفدير   24

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2918 تحت رقم -.

(58I

االستشارات والخدمات الذهعية

sarayan 051204
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستشارات والخدمات الذهعية
عمارة اع رقم 1 مكرر بستا  2 

ويسال  مكنا9 ، 59999، مكنا9 
املغرب

sarayan 051204 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 9ع 
مكرر زنقة 8 حي االما  مكنا9 - 

59999 مكنا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

عع555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2922 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.sarayan 051204

*نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

5.ع  العضائع لحساب الغير اقل من 

طن

*مفاوضات .

9ع  رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

 - مكنا9  االما   حي   8 زنقة  مكرر 

59999 مكنا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : هشام  الغازي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  الغازي  السيد 

بابا  سيدي  الجداد  ديور   1(7 رقم 

مكنا9 59999 مكنا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  الغازي  السيد 

بابا  سيدي  الجداد  ديور   1(7 رقم 

مكنا9 59999 مكنا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 785.

(5(I
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HAMZA RIDA

WINK PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIDA HAMZA

 HAY LALLA MERIEM BLOC 34

N 19 ، 20670 الدار العيضاء

وينك باك WINK PACK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

سارية بن زنيم الطابق ع الشقة ع 

النخيل الدار العيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1861ع5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 WINK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PACK

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعاعة

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ع  الشقة  ع  الطابق  زنيم  بن  سارية 

النخيل الدار العيضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 69 الفضيل:  ععد  بخات  السيد 

حصة بقيمة 6.999 درهم للحصة.

حصة   49 السيدة بنكريم حياة: 

بقيمة 4.999 درهم للحصة .

والبائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الفضيل  ععد  بخات  السيد 

عنوانه)ا) عمارة ع الشقة )1 الطابق 

4 فضاءات املحيط ولد عزوز نواصر 

الدار العيضاء.

 : عنوانها  حياة  بنكريم  السيدة 
 4 الشقة   4 شارع ابن حلقة الطابق 

بوركو  الدار العيضاء.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانها  حياة  بنكريم  السيدة 
 4 الشقة   4 شارع ابن حلقة الطابق 

بوركو  الدار العيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 9( بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )8129

(69I

HEALH FLAIR IMMO

HEALTH FLAIR IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HEALH FLAIR IMMO
 TANGER EL MASSIRA، 90000،

TANGER MAROC
 HEALTH FLAIR IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة الخضراء اقامة املسيرة 

 TANGER (9999 - 81 طابق8 شقة
MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع12485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HEALTH FLAIR IMMO SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. PROMOTION IMMOBILIERE
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املسيرة  اقامة  الخضراء  املسيرة 
 TANGER (9999 - 81 طابق8 شقة

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   599  : السيدة بدر بشرى 

بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : البشوري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشرى  بدر  السيدة 

شارع املسيرة الخضراء اقامة املسيرة 

طابق8 شقة 9999) طنجة املغرب.

السيد محمد البشوري عنوانه)ا) 

شارع املسيرة الخضراء اقامة املسيرة 

طنجة   (9999  81 شقة  طابق8 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بشرى  بدر  السيدة 

شارع املسيرة الخضراء اقامة املسيرة 

طنجة   (9999  81 شقة  طابق8 

املغرب

السيد محمد البشوري عنوانه)ا) 

شارع املسيرة الخضراء اقامة املسيرة 

طنجة   (9999  81 شقة  طابق8 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 25ع251.

(61I

FIDUCIAIRE AL QODS

GREEN MOTO ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET ع6ع

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

GREEN MOTO ELEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس إقامة 7 الرقم 6 - 

999ع2 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   96

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN MOTO ELEC

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إصالح الدراجات الكهربائية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -  6 الرقم   7 إقامة  الخامس  محمد 

999ع2 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : اكشيردة  أسامة  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أسامة اكشيردة عنوانه)ا) 

برشيد   26199 تجزئة نصر هللا   87

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أسامة اكشيردة عنوانه)ا) 

برشيد   26199 تجزئة نصر هللا   87

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بعني مالل بتاريخ 24 فبراير 

2922 تحت رقم ع21.

(62I
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CONCILIUM EXPERTISE

SCENARISTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
), زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
العيضاء ، 29969، الدار العيضاء 

املغرب
SCENARISTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي، رقم ، )املباريف 

الدار العيضاء 9عع29 كاتب سيناريو 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع412ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCENARISTE
كاتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيناريو.
زنقة ابو   : عنوا  املقر االجتماعي 
)املباريف   ، رقم  الدادو�سي،  زايد 
الدار العيضاء 9عع29 كاتب سيناريو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : املهدي  شهاب  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهدي  شهاب  السيد 
ق ج   97 رقم   24 درب الدوام زنقة 

29999 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املهدي  شهاب  السيد 
ق ج   97 رقم   24 درب الدوام زنقة 

29999 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 48ع814.
Iع6)

CONCILIUM EXPERTISE

SO DELICIOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
), زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
العيضاء ، 29969، الدار العيضاء 

املغرب
SO DELICIOUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي، رقم ، )املباريف - 

9عع29 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
عع9عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 SO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELICIOUS
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات الحلويات واملخابز.

زنقة ابو   : عنوا  املقر االجتماعي 
 - )املباريف   ، رقم  الدادو�سي،  زايد 

9عع29 الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيدة الجامعي نرجس 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الجامعي نرجس عنوانه)ا) 
45 و فالور )24 19)1) شوال فيستا 

الواليات املتحدة األمريكية.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الجامعي وديا  عنوانه)ا) 
 19999 الطائرات  السبادة  حي   42

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 6)9ع81.
(64I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

HIBA PLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
HIBA PLAST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي بوشتة 
شارع 1ع رقم 22 الطابق االول بن 
ديعا  طنجة طنجة 9999) املغرب 

طنجة .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

985ع7.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تقرر حل  91 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

معلغ   HIBA PLAST الشريك الوحيد
رأسمالها 199.999,99 درهم وعنوا  

شارع  بوشتة  حي  اإلجتماعي  مقرها 
الطابق االول بن ديعا    22 رقم  1ع 

املغرب طنجة   (9999 طنجة طنجة 

نتيجة ل : افال9 الشركة .

و حدد مقر التصفية ب حي بوشتة 
الطابق االول بن   22 رقم  1ع  شارع 

طنجة   (9999 طنجة  ديعا  طنجة 

املغرب . 

و عي :

الوهابي  محسن  السيد)ة) 

الحسني و عنوانه)ا) اشراقة ج حجر 

طنجة املغرب   (9999 النحل طنجة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

مكتب   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

التسجيل و الطابع ب طنجة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر  ع9  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 7744.

(65I

H2C CONSULTING

AMANTIUM ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

AMANTIUM ADVISORY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول رقم 4 شارع غاندي رقم 6ع2 

الدارالعيضاء - 21919 الدارالعيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع414ع5

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMANTIUM ADVISORY

-خعير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محاسب

-مدقق حسابات.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

6ع2  شارع غاندي رقم   4 االول رقم 

21919 الدارالعيضاء  الدارالعيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

معلغ رأسمال الشركة: 59.999,99 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : الطويل  السيد ععدالبالي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الطويل  ععدالبالي  السيد 

 56 عمارة   57 مجموعة  عنوانه)ا) 
الولفة  االزهار  تجزئة  ع9  الدار  رقم 

219199 الدارالعيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الطويل  ععدالبالي  السيد 

 56 عمارة   57 مجموعة  عنوانه)ا) 
الولفة  االزهار  تجزئة  ع9  الدار  رقم 

219199 الدارالعيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814478.
(66I

H2C CONSULTING

AL EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

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
AL EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 
سلوا  رقم 19-11 شارع واد ملوية 
مكتب رقم 24 الطابق التاني الولفة 

21999 الدارالعيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.528791

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2922 فبراير   18 في  املؤرخ 
»التسيير  من  الشركة  نشاط  تغيير 

واالستشارة« إلى »-خعير محاسب
-مدقق حسابات«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814545.
(67I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 STE NOUR SAHEL
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE IBN TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

 STE NOUR SAHEL
INVESTISSEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

رقم 2 اإلقامة رقم 28 تجزئة عميد 
حد السوالم - 26492 حد السوالم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16211

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متعوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 STE NOUR SAHEL  : تسميتها 

.INVESTISSEMENT
منبش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تجزئة عميد   28 اإلقامة رقم   2 رقم 
26492 حد السوالم   - حد السوالم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد رضوا  الشما9 
درهم   199.999 بقيمة  حصة 

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوا  الشما9 عنوانه)ا) 
حد  ساحل  انهي  تجزئة  ع19  رقم 
السوالم  حد   26492 السوالم 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوا  الشما9 عنوانه)ا) 
حد  ساحل  انهي  تجزئة  ع19  رقم 
السوالم 26492 حد السوالم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   94 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2922 تحت رقم 125.
(68I

EVEREST CASH

B&C PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B&C PROJECT
47 زنقة كامي سا  صانز ، 29479، 

الدار العيضاء املغرب
B&C PROJECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 47 زنقة 
كامي سا  صانز - 29479 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ع7عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 B&C  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROJECT
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التطوير والعناء.
زنقة   47  : عنوا  املقر االجتماعي 
الدار   29479  - صانز  سا   كامي 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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السيدة هند بنونة : 1.999 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 ( عنوانه)ا)  بنونة  هند  السيدة 
 8 الشقة   1 زنقة الصنباني الطابق 
اقامة فال روز بوركو  ع2995 الدار 

العيضاء املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ( عنوانه)ا)  بنونة  هند  السيدة 
 8 الشقة   1 زنقة الصنباني الطابق 
اقامة فال روز بوركو  ع2995 الدار 

العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ))8149.
(6(I

FIDUBAC SARL

RIF CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفي  
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
RIF CORPORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الناظور 
حي املطار سبادة مجمع تجاري 

مخصصات مقطع مقسم رقم 14 - 
62999 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
791ع2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 RIF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CORPORATION

غرض الشركة بإيجاز : وسيط
وكيل شحن ، نقل دولي.

واملصدرين  املستوردين  خدمات 
والتجارة  والتصدير  واالستيراد 

الدولية.
الناظور   : عنوا  املقر االجتماعي 
تجاري  مجمع  سبادة  املطار  حي 
 -  14 مخصصات مقطع مقسم رقم 

62999 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عرفات بوشفرة : 25 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيدة زهرة الصادق : 25 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد منيب اليبقوبي : 25 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد محمد اقواوش : 25 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عرفات بوشفرة عنوانه)ا) 
حي دواية بني انصار 62999 الناظور 

املغرب.
الصادق عنوانه)ا)  السيدة زهرة 
حي املطارتجزئة اوندا ايلو 55 الناظور 

62999 وجدة املغرب.
السيد منيب اليبقوبي عنوانه)ا) 
زنقة االندلس عمارة االحعا9 الشقة 
الحسيمة  املدينة  مركز   15 رقم 

2999ع بركا  املغرب.
السيد محمد اقواوش عنوانه)ا) 
الدار   4 طابق  المارتي   شارع  4ع 

العيضاء 29559 الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عرفات بوشفرة عنوانه)ا) 
حي دواية بني انصار 62999 الناظور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم 11ع.

(79I

BOUCHTA COMPTA

 AFRIFRESH IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

 AFRIFRESH IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

القائد احمد الريفي عمارة رقم 26 
الطابق الثاني شقة رقم ع9 - 9999) 

البرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع)66

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   94
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AFRIFRESH IMPORT EXPORT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير الخضار.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 26 الريفي عمارة رقم  القائد احمد 
الطابق الثاني شقة رقم ع9 - 9999) 

البرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لقروشة اسماعيل : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  لقروشة  السيد 

احمد  القائد  شارع   26 عنوانه)ا) 

الريفي 9999) البرائش املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل  لقروشة  السيد 

احمد  القائد  شارع   26 عنوانه)ا) 

الريفي 9999) البرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالبرائش بتاريخ 24 فبراير 

2922 تحت رقم )25.

(71I

FOREIGN CONSULTING

أمريكان هاوس فور لنجوج 

بريفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

أمريكا  هاو9 فور لنجوج بريفي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : عع 

الطابق1، الشقة 14، شارع 

دي بروفينسس و شارع بابوم، 

الدارالعيضاء - 29999 الدارالعيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.459827

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

2922 تقرر حل  94 فبراير  املؤرخ في 

بريفي  لنجوج  فور  هاو9  أمريكا  

شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ 

رأسمالها 199.999,99 درهم وعنوا  

الطابق1،  عع  اإلجتماعي  مقرها 

14، شارع دي بروفينسس و  الشقة 

 29999  - الدارالعيضاء  شارع بابوم، 

لبدم  نتيجة  املغرب  الدارالعيضاء 

تحقيق الغرض التجاري.
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و عي :
فهدي  فهدي  نجاة  السيد)ة) 
حي  انوال  شارع   75 عنوانه)ا)  و 
 29999 الدارالعيضاء  املستشفيات 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالعيضاء 

للشركة.
الجمبية  انبقاد  تم  قد  و 
الختامية بتاريخ 94 فبراير 2922 وفي 
29999 الدارالعيضاء  الدارالعيضاء - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 888ع81.

(72I

distra conseils

SERVICES TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 49999، مراكش املغرب
SERVICES TOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 DOUAR وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 BOUCHENTOUF SIDI DAOUD

 AIT OURIR MARRAKECH -
49999 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES TOUR

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االجسام الحديدية

اشغال الخراطة 
مقاول في إدارة الخدمات

أنواع  جميع  وتصنيع  صيانة 
وتكييف  الهيدروليكية  الخراطيم 

الهواء.
 DOUAR : عنوا  املقر االجتماعي
 BOUCHENTOUF SIDI DAOUD
 AIT OURIR MARRAKECH -

49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
تاينانت  بن  املجيد  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
تاينانت  بن  املجيد  ععد  السيد 
سيدي  بوشنتوف  دواو  عنوانه)ا) 
 49999 مراكش  اورير  ايت  داود 

مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
تاينانت  بن  املجيد  ععد  السيد 
سيدي  بوشنتوف  دواو  عنوانه)ا) 
 49999 مراكش  اورير  ايت  داود 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 9ع29ع1.

Iع7)

EVEREST CASH

EVEREST CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EVEREST CASH
ع1 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق األول رقم 8. ، 59ع29، الدار 

العيضاء املغرب
EVEREST CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع1 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم 8. - 59ع29 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

عع)عع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVEREST CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال والسمسرة والوساطة.
زنقة  ع1   : عنوا  املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم 8. - 59ع29 الدار العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : السيد محمد فهد متوكيل 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : متوكيل  اليا9  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
متوكيل  فهد  محمد  السيد 
ناصر  �سي  الحعيب  محج  عنوانه)ا) 
الدار  79ع29  انفا  املدنية  الوقاية 

العيضاء املغرب .
عنوانه)ا)  متوكيل  اليا9  السيد 
الوقاية  ناصر  �سي  الحعيب  محج 
العيضاء  الدار  79ع29  انفا  املدنية 

املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
متوكيل  فهد  محمد  السيد 
ناصر  �سي  الحعيب  محج  عنوانه)ا) 
الدار  79ع29  انفا  املدنية  الوقاية 

العيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم ع81445.

(74I

distra conseils

 CAFÉ RESTAURANT BORJ
EL BARAKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 49999، مراكش املغرب
 CAFÉ RESTAURANT BORJ EL
BARAKA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
 QUARTIER AIT MENSOUR AIT

OURIR - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 أكتوبر   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 CAFÉ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
.RESTAURANT BORJ EL BARAKA

غرض الشركة بإيجاز : - مطبم
-ممو  حفالت

- مقهى.
 : االجتماعي  املقر  عنوا  
 QUARTIER AIT MENSOUR AIT

OURIR - 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:



عدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922)الجريدة الرسمية   4488

 1.999  : بوسكور  رشيد  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوسكور  رشيد  السيد 
التوامة  تمكرت  الرما   عي   دوار 
مراكش   49999 مراكش  اورير  ايت 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوسكور  رشيد  السيد 
دوار عي  الرما  تمكرت التوامة ايت 
اورير مراكش 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر  ع9  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2921 تحت رقم 12225.
(75I

comptoir expertise du maroc

AMINY TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

comptoir expertise du maroc
 n°6ع CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
شركة   AMINY TRANS SARL
طور  املحدودة)في  املسؤولية  ذات 

التصفية)
تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
الشقة   2 البمارة رقم   2 ابن تومرت 
بوزنيقة  199ع1   - بوزنيقة   4 رقم 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع)64.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1ع يناير 2922 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
AMINY TRANS SARL معلغ 

رأسمالها 199.999 درهم وعنوا  
مقرها اإلجتماعي تجزئة ابن تومرت 

2 البمارة رقم 2 الشقة رقم 4 
بوزنيقة - 199ع1 بوزنيقة املغرب 

نتيجة ل : املنافسة ونفص في املوارد 
املالية .

و حدد مقر التصفية ب تجزئة ابن 

تومرت 2 البمارة رقم 4 الطابق الثاني 

199ع1   - بوزنيقة   4 رقم  الشقة 

بوزنيقة املغرب. 

و عي :

عمار اميني و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

الصخيرات   489 رقم  الفتح  تجزئة 

الصخيرات املغرب كمصفي   12959

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  سليما   بب   االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 9ع1.

(76I

ديوا  األستاذ سبيد الخفيف

IMMOTAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا  األستاذ سبيد الخفيف
زاوية ساحة الزرقطوني و شارع 

عالل بن ععد هللا، إقامة النرجس 2، 

مكتب رقم 5 ، 5999ع، تازة املغرب

IMMOTAZA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 

يوسف، تجزئة اإلسماعيلية، رقم 

56 - 5999ع تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6491

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOTAZA
اإلنباش   : غرض الشركة بإيجاز 
لألعمال  البامة  واملقاوالت  البقاري 

البامة أو الخاصة.
عنوا  املقر االجتماعي : حي موالي 
يوسف، تجزئة اإلسماعيلية، رقم 56 

- 5999ع تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 (9.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
99) حصة   : السيد ابراهيم امللح 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امللح  ابراهيم  السيد 
موالي  حي  االسماعيلية،  تجزئة 
يوسف، رقم 56 5999ع تازة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امللح  ابراهيم  السيد 
موالي  حي  االسماعيلية،  تتجزئة 
يوسف، رقم 56 5999ع تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 84.
(77I

ESPACE BUSNIESS MOHAMMEDIA

 GENERAL TRAVAUX
 TECHNIQUE INDUSTREL

GTTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ESPACE BUSNIESS
MOHAMMEDIA

 Bd SEBTA HAY LALA MERIEM
 N36 ETG 1 APP 1 ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 GENERAL TRAVAUX

 TECHNIQUE INDUSTREL GTTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 4ع 
إقامة 26 البستا  2 الطابق السفلي 

سيدي البر نو�سي الدار العيضاء 
املغرب - 29699 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)عع6ع4

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   291( ماي   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GENERAL TRAVAUX  :

.TECHNIQUE INDUSTREL GTTI
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إصالح و تيهئ املعاني
مقاول العناء املبدني

أعمال التطوير
تشييد املعاني 

التركيب والصيانة الصناعية
تجارة املستلزمات الصناعية.

عنوا  املقر االجتماعي : تجزئة 4ع 
إقامة 26 البستا  2 الطابق السفلي 
العيضاء  الدار  نو�سي  البر  سيدي 
العيضاء  الدار   29699  - املغرب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : موناجي  كمال  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  موناجي  كمال  السيد 
دمنات  99ع22  الحارة  حي  عنوانه 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  موناجي  كمال  السيد 
دمنات  99ع22  الحارة  حي  عنوانه 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار العيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
(78I

nador conseil sarl au

EUROMAR IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
EUROMAR IMPEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع األمير 

سيدي محمد رقم 86 - 62999 
الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع68ع2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EUROMAR IMPEX
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية  املنتجات  وبيع  وتصدير 
واإللكترونيات واألجهزة املنزلية ومواد 

العناء والتنظيف واملنسوجات… إلخ
استيراد وتصدير وتجارة الحعوب 

والقطاني.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
األمير سيدي محمد رقم 86 - 62999 

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 : أمي   محمد  بودا9  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أمي   محمد  بودا9  السيد 
الكولف  أكاديمية  اقامة  عنوانه)ا) 
الناظور   62999  ( رقم   2 بلوك 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أمي   محمد  بودا9  السيد 
الكولف  أكاديمية  اقامة  عنوانه)ا) 
الناظور   62999  ( رقم   2 بلوك 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2922 تحت رقم 175.
(7(I

nador conseil sarl au

RIF TRANS EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
RIF TRANS EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

البروي - 62999 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
685ع2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 RIF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS EXPRESS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للعضائع  الدولي  و  الوطني  البري 

لحساب الغير.
عنوا  املقر االجتماعي : حي الفتح 

البروي - 62999 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد الناصري حسي  

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الناصري حسي  عنوانه)ا) 
الناظور   62999 البروي  الفتح  حي 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الناصري حسي  عنوانه)ا) 
الناظور   62999 البروي  الفتح  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 15 فبراير 

2922 تحت رقم 265.
(89I

STE BABOUZID

SN2ER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
SN2ER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
سكيكيمة زنقة رقم 19 رقم 121 - 

79999 البيو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

)94)ع

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SN2ER

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال  تصدير  استيراد  السمك 

البمومية و الطاقات املتجددة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -  121 رقم   19 سكيكيمة زنقة رقم 

79999 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : املوساوي  الوالي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 1999  : املوساوي  السيدالوالي 

بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الوالي املوساوي عنوانه)ا) 

البيو  79999 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الوالي املوساوي عنوانه)ا) 

البيو  79999 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بتاريخ  بالبيو   االبتدائية 

2921 تحت رقم 694ع.

(81I
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STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

STE MAGA GRIS MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPRT N° 10

 AVENUE MOHAMED DOUIRI

 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

 STE MAGA GRIS MARBRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
 15499  - تيفلت  ع8  رقم  ع  السالم 

تيفلت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع2)27.
اإلستثنائي  البام  الجمع  بمقت�سى 
تقرر حل   2922 فبراير   14 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE MAGA GRIS الوحيد  الشريك 
 199.999 رأسمالها  معلغ   MARBRE
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا   درهم 
 15499  - تيفلت  ع8  رقم  ع  السالم 
تيفلت املغرب نتيجة ل : انبدام االفاق 

في املدينة.

وحدد مقر التصفية ب حي السالم 
تيفلت   15499  - تيفلت  ع8  رقم  ع 

املغرب. 

و عي :

السيد)ة) عادل ماكة و عنوانه)ا) 

 15499 تيفلت   686 حي الدالية رقم 

تيفلت املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تعليغ البقود و الوثائق 
املتبلقة بالتصفية : حي السالم ع رقم 

ع8 تيفلت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 87.

(82I

FINANCE HOUSE

SOSORIM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue Ahmed El Majjati Res. 1ع

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
SOSORIM TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدار 

العيضاء - 77 شارع محمد سميحة ، 
الطابق 19 ، شقة رقم 57. - 29999 

الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

187عع5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOSORIM TRAVAUX
العناء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إعداد وتنفيذ جميع املعاني البامة أو 

الخاصة أو أشغال الهندسة.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
العيضاء - 77 شارع محمد سميحة ، 
الطابق 19 ، شقة رقم 57. - 29999 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   59  : هشام  عزام  السيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 59  : السبيد  ابرام  ايت  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزام هشام عنوانه)ا) دوار 
 41999 شيشاوة  اهديل  الدحامنة 

شيشاوة املغرب.
السبيد  ابرام  ايت  السيد 
امكونة  قلبة  ودار  ايت  عنوانه)ا) 

تنغير 45899 تنغير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزام هشام عنوانه)ا) دوار 
 41999 شيشاوة  اهديل  الدحامنة 

شيشاوة املغرب
السبيد  ابرام  ايت  السيد 
امكونة  قلبة  ودار  ايت  عنوانه)ا) 

تنغير 45899 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 465ع81.
Iع8)

CONSEILS EVERNAGE

Ethic tech Maghreb
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

Ethic tech Maghreb شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زهور تاركة 

عملية ج ش 8 الطابق 1 شقة 7 
مراكش - 49999 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع1294

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 Ethic  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.tech Maghreb
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو بناء 
والتركيب  التخطيط  العناء 

والصيانة متبددة التقنيات
االستيراد والتصدير.

زهور   : االجتماعي  املقر  عنوا  
1 شقة  8 الطابق  تاركة عملية ج ش 

7 مراكش - 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : مقدا9  وداد  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مقدا9  وداد  السيدة 
 21 رقم  ب  بلوك  قرطاج  إقامة 
الباصمة  تونس  قرطاج  حدائق 

تونس 49999 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مقدا9  وداد  السيدة 
 21 رقم  ب  بلوك  قرطاج  إقامة 
الباصمة  تونس  قرطاج  حدائق 

تونس 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 297عع1.

(84I

O.S.L IMMO

O.S.L IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

O.S.L IMMO
شارع محمد الساد9 )شارع 
الجيش امللكي سابقا)، مجمع 

حدائق األندلس، إقامة بلوك C، ما 
بي  الطابقي ، الشقة رقم 118 ، 

9999)، طنجة املغرب



4491 الجريدة الرسميةعدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922) 

O.S.L IMMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شارع 
محمد الساد9 )شارع الجيش 
امللكي سابقا)، مجمع حدائق 

األندلس، إقامة بلوك C، ما بي  
الطابقي ، الشقة رقم 118 - 9999) 

طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1987((

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2921 دجنبر   9( في  املؤرخ 
ذات  شركة   O.S.L IMMO حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 199.999 رأسمالها  معلغ  الوحيد 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الساد9 )شارع الجيش امللكي 
األندلس،  حدائق  مجمع  سابقا)، 
الطابقي ،  بي   ما   ،C بلوك  إقامة 
طنجة   (9999  -  118 رقم  الشقة 
قعل  ودية  لتصفية  نتيجة  املغرب 

اآلوا .
و عي :

و  اهراوي  مصطفى  السيد)ة) 
 (9999 الجميل  املنظر  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
شارع  وفي   2922 يناير  1ع  بتاريخ 
محمد الساد9 )شارع الجيش امللكي 
األندلس،  حدائق  مجمع  سابقا)، 
الطابقي ،  بي   ما   ،C بلوك  إقامة 
طنجة   (9999  -  118 رقم  الشقة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251266.
(85I

INFOPLUME

GROUP R3 SEL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

INFOPLUME
)14 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 9999)، طنجة 
املغرب

GROUP R3 SEL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
الرابع اقامة سارة رقم 29 شارع 
األمير موالي ععد هللا - 9999) 

طنجة املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49785

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2922 97 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

لقراري محمد كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 8-1775)2512.
(86I

FLASH ECONOMIE

INFINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

INFINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها: 19999درهم

مقرها اإلجتماعي :17، ساحة شارل 
نيكول، الطابق 7 رقم 1، مركز 

األعمال - الدار العيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

15ع491
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ بتاريخ 91 يونيو 2921 قرر
حل الشركة-

تبيي  السيد ععد الواحد بحري 
كمصفي للشركة-

 حدد مقر التصفية في 17، ساحة 
شارل نيكول، الطابق 7 رقم 1، مركز 

األعمال - الدار العيضاء-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2921 تحت رقم 6589ع.
(87I

FLASH ECONOMIE

AOULAD TAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة 

AOULAD TAHA SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد
رأسمالها 199.999 درهم

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   21/9(/2921 بتاريخ  بالرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية: 

م  م  ش  شركة  التسمية:   -

 AOULAD TAHA SARLAU
- املوضوع: االستثمار البقاري

شارع   15 االجتماعي:  املقر   -

االبطال الشقة 4, الرباط.
- رأ9 املال: مائة ألف درهم )199 

DH 999,99) مقسمة إلى ألف حصة 

حصة اجتماعية)   1999( اجتماعية 

 199,99( بقيمة مائة درهم للحصة 

 (DH

ووزعت على الشكل التالي: 

السيد طه بن عثما  بن احمد   -

الحامل  الجنسية  سبودي  الحسي  

 E925(97Tرقم االقامة  لعطاقة 
 15 رقم   2 املكيس  ب  والقاطن 

النخيل الجنوبي مراكش.

فاتح  من  االجتماعية:  السنة   -

يناير إلى الحادي والثالثو  من دجنبر.

:تسبة و تسبو  سنة من  املدة   -

في  اال  الفبلي  الشركة  تاسيس  يوم 

حالة التصفية املسعقة او التمديد. 

الشركة  تسير  واالدارة:  التسيير   -

من طرف السيد طه بن عثما  بن 

احمد الحسي  وله جميع الصالحيات 

لتمثيل الشركة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري للرباط تحت رقم )15819.

(88I

FLASH ECONOMIE

LA CIGOGNE FUTEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة 
 LA CIGOGNE FUTEE SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها 199999,99 درهم 
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 
قرر مسير   2921.12.15 في  العيضاء 
 LA CIGOGNE FUTEE شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  الوحيد  الشريك  ذات 
199999.99 درهم مقرها االجتماعي 
265 شارع محمد الزرقطوني الطابق 

) رقم 2) الدار العيضاء ما يلي: 
تحويل املقر االجتماعي للشركة   -
الزرقطوني  محمد  شارع   265 من 
إلى:  الدار العيضاء   (2 ) رقم  الطابق 
إقامة الفردو9 إقامة رقم )2 تجزئة 
 2 الطابق   5 رقم  الشقة   15/2(8

مر9 الخير تمارة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  الضعط 
تحت   25/91/2922 بتاريخ  العيضاء 

رقم 872)89.

(8(I

FLASH ECONOMIE

MOROCCAN WIDE TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MOROCCAN WIDE TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
االبطال اكدال - 9)199 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

158492

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCAN WIDE TRADE

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات الغذائية.

15 شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 

الرباط   199(9  - اكدال  االبطال 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 599  : ماجدة  السهلي  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : سبيد  اسكونتي  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة السهلي ماجدة عنوانه)ا) 

زنقة ضاية  أ  عمارة   ،11 رقم  شقة 

الربـــاط   19999 السوي�سي،  بالبربي 

املغرب.

السيد اسكونتي سبيد عنوانه)ا) 

زنقة ضاية  أ  عمارة   ،11 رقم  شقة 

الربـــاط   19999 السوي�سي،  بالبربي 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السهلي ماجدة عنوانه)ا) 

زنقة ضاية  أ  عمارة   ،11 رقم  شقة 

الربـــاط   19999 السوي�سي،  بالبربي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2922 تحت رقم 158492.

((9I

FLASH ECONOMIE

GD Advisory
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GD Advisory
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 265 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - الدار 
العيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)114ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
GD Advisory:تسمية الشركة

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشارات اإلدارية

 265  : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 

الدار العيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة
 19.999 الشركة:  رأسمال  :معلغ 

درهم، مقسم كالتالي
 199  : الديوري  غيثة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء
عنوانها  الديوري  غيثة  السيدة 
ععد  رياض  املومن  ععد  شارع   42(
حي   5 شقة   2 ط  د  عمارة  املومن 

املستشفيات - الدار العيضاء
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
عنوانها  الديوري  غيثة  السيدة 
ععد  رياض  املومن  ععد  شارع   42(
حي   5 شقة   2 ط  د  عمارة  املومن 

املستشفيات - الدار العيضاء

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

العيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بتاريخ 94 فبراير 2922

((1I

BT CONSEIL

ALTSOL

إعال  متبدد القرارات

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

ALTSOL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 19 شارع 

ليبرتي الدور الثالث شقة 5 - 29999 

الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.447591

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

2921 تم اتخاذ   17 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي ينص على  قرار رقم االول: 

مايلي: السيد عمر شمالل الذي يبيع 

بالشركة إلى   
ً
 مملوكا

ً
59 سهما وينقل 

السيد  ويمثلها   ALTADOS شركة 

سبيد عاللي

ينص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تبديل  مايلي:  على 

املسؤولية  ذات  من شركة  للشركة: 

إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

الذي ينص على  قرار رقم الثالت: 

عمر  السيد  املدير  استقالة  مايلي: 

شمالل

الذي ينص على  قرار رقم الرابع: 

مايلي: صالحيات املدير: يدير الشركة 

 ، السيد سبيد عاللي أو عادل طيب 

وجميع البمليات هناك تتبلق بما في 

ذلك البمليات املصرفية واملالية.

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص  بند رقم العند األول: 
القانوني  الشكل  تبديل  مايلي:  على 
املسؤولية  ذات  من شركة  للشركة: 
إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
الذي  بند رقم العند الثاني عشر: 
ينص على مايلي: السيد عمر شمالل 
 
ً
مملوكا  

ً
سهما  59 وينقل  يبيع  الذي 

 ALTADOS شركة  إلى  بالشركة 
ويمثلها السيد سبيد عاللي

بند رقم العند اربع وثالثو : الذي 
املدير:  صالحيات  مايلي:  على  ينص 
يدير الشركة السيد سبيد عاللي أو 
عادل طيب ، وجميع البمليات هناك 
تتبلق بما في ذلك البمليات املصرفية 

واملالية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2922 تحت رقم 898768.
((2I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

HOPRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطا  وشارع لعنا  لطابق التاسع 

طنجة ، 9999)، طنجة املغرب
HOPRINT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجمع 
حدائق ابن بطوطة السكني بلوك 
9 الدور األر�سي رقم 14 زنايا - 

9999) طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19858(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2922 يناير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) أحمد خناتة 25 
حصة اجتماعية من أصل 59 حصة 
لفائدة السيد )ة) مروة خناتة بتاريخ 

19 يناير 2922.
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تفويت السيد )ة) أحمد خناتة 25 
حصة اجتماعية من أصل 59 حصة 
نهال خناتة بتاريخ  )ة)  لفائدة السيد 

19 يناير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1257.
Iع))

SOUHAL CONSULTING

STE MOUNIA›S DREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE MOUNIA›S DREAM شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 
تجاري حرميل رقم ز6 تامنصورة 

مراكش 49999 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع12262
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUNIA’S DREAM
غرض الشركة بإيجاز : - تطبيم

- ممول ومنظم حفالت.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تامنصورة  ز6  رقم  حرميل  تجاري 

مراكش 49999 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 599  : حدو  بن  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : حدو  بن  أميمة  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 599  : حدو  بن  سارة  السيد)ة) 
بقيمة 199 درهم.

 599  : حدو  بن  أميمة  السيدة 
بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سارة بن حدو عنوانه)ا) 
مراكش   18 رقم  القروين  تجزئة 

49999 مراكش املغرب.
السيدة أميمة بن حدو عنوانه)ا) 
4 شقة  إقامة   1 جنا  الباللي شطر 

ع2 مراكش 49999 مراكش املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سارة بن حدو عنوانه)ا) 
مراكش   18 رقم  القروين  تجزئة 

49999 مراكش املغرب
السيدة أميمة بن حدو عنوانه)ا) 
4 شقة  إقامة   1 جنا  الباللي شطر 

ع2 مراكش 49999 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع9  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 8ع2)ع.

((4I

MOORE CASABLANCA

ڤالور أنڤيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

ڤالور أنڤيست شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
سومية إقامة شهرزاد ع الطابق 
5 رقم 22 بامليي الدار العيضاء - 

49ع29 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
87)9ع5

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 دجنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
ڤالور   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أنڤيست.
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
غير  أو  معاشر  بشكل  الشركة  من 

معاشر سواء في املغرب أو في الخارج:
الشركة تبمل لحسابها الخاص   -
املالية  األوراق  إدارة  أو  إيداع  في   ،
القابلة للتحويل ، في مبامالت األوراق 
املالية أو في السيطرة على الشركات ؛

املال  رأ9  في  املشاركة   -
واالستثمار.

للشركات  الخدمات  تقديم   -
واملؤسسات.

املبامالت  جميع   ، عام  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
التي  البقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 
أو  معاشر  بشكل  مرتعطة  تكو   قد 
املشار إليها  غير معاشر بأحد األشياء 
أعاله أو بأي أشياء مماثلة أو مرتعطة 

أو مكملة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 5 الطابق  ع  إقامة شهرزاد  سومية 
رقم 22 بامليي الدار العيضاء - 49ع29 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 199  : بنحيو   قاسم  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنحيو   قاسم  السيد 
السالم  حي  البروي  جعل  زنقة   6
ع2929 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنحيو   قاسم  السيد 
السالم  حي  البروي  جعل  زنقة   6
ع2929 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع9  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 811118.
((5I

OFFICE-3H.B

LAMROUJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OFFICE-3H.B
 N°7 IMMEUBLE MAJESTIC

 BOULEVARD MED 5 ، 35000،
TAZA MAROC

LAMROUJ TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مزارع اوالد 
علي بلحاج جماعة كلدما  - 5925ع 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

85ع6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMROUJ TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

املختلفة و أشغال العناء
- أشغال التشجير

.(NEGOCE( التجارة -
مزارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - كلدما   جماعة  بلحاج  علي  اوالد 

5925ع تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
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 (9.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزالدين بازة : 99ع حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد عماد العكلول : 99ع حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

99ع   : العكلول  هشام  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بازة  عزالدين  السيد 
دوار اوالد علي بلحاج كلدما  5925ع 

تازة املغرب.
الشيخ  ملك  تجزئة   61 السيد 
الشيخ  ملك  تجزئة   61 عنوانه)ا) 

24999 تازة املغرب.
عنوانه)ا)  العكلول  هشام  السيد 
دوار اوالد علي بلحاج كلدما  5925ع 

تازة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بازة  عزالدين  السيد 
دوار اوالد علي بلحاج كلدما  5925ع 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2922 تحت رقم )6.

((6I

LEADER FIDUCONSEIL

YANE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIDUCONSEIL
8ع اقامة حيضر الجراح ،الشقة 
رقم ع1 ، 29959، الدارالعيضاء 

املغرب
YANE CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46شارع 
الزركتوني ، الطابق الثاني ، الشقة 

رقم 6 - - 29992 الدارالعيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع15عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 YANE : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSULTING
تقديم   -  : غرض الشركة بإيجاز 
واستيراد  وبيع  وشراء  الخدمات 
وتسويق  وتجارة  وتمثيل  وتصدير 
وتوزيع جميع املنتجات واملستلزمات 

بجميع أنواعها وأنواعها.
 ، املمتلكات  وتأجير  وبيع  اقتناء 
والتطوير البقاري ، وتقسيم األرا�سي 

وبضائع العضائع ؛
الزراعية  البقارات  تشغيل   -

املؤجرة أو اململوكة.
وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد   -
جميع  وتوزيع  وتسويق  وتمثيل 

املنتجات.
 ، العناء  أعمال  وتنفيذ  دراسة 
 ، الحفر  وأعمال   ، التحتية  والعنية 
ومد   ، والتسوية   ، والصرف الصحي 

وصالت األنابيب ، والختم ؛
- الثروة الحيوانية بشكل عام.

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد   -
وأعالف  العذور  وتسويق  وإنتاج 
املاشية واملنتجات الزراعية والنعاتية 
الصحة  ومنتجات  والحيوانية 

النعاتية ؛.
46شارع   : عنوا  املقر االجتماعي 
الشقة   ، الطابق الثاني   ، الزركتوني 
الدارالعيضاء   29992  -  -  6 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   599  : السيد اسامة باهي 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد طارق لحجيلي : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باهي  اسامة  السيد 
ع2995   2 ش   1 البروج ط  زنقة   1

الدارالعيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  لحجيلي  طارق  السيد 
ع2995  زنقة ابن حلقة بوركو    11

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  باهي  اسامة  السيد 
ع2995   2 ش   1 البروج ط  زنقة   1

الدارالعيضاء املغرب
عنوانه)ا)  لحجيلي  طارق  السيد 
ع2995  زنقة ابن حلقة بوركو    11

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 6ع5ع81.
((7I

FREE TRANS SOLUTIONS

FREE TRANS SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FREE TRANS SOLUTIONS
 ANGLE AVENUE HASSAN 1 RT
 RUE AL KACHAF RES NAJAT
 ، 6/APT 6 BUREAU 5 N° 5
TANGER MAROC ،(9999

 FREE TRANS SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
حسن 1 و شارع الكشاف اقامة نجاة 
شقة 6 مكتب 5 رقم 6/5 - 9999) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57ع124

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 FREE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANS SOLUTIONS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للعضائع  الدولي  و  املحلي 

الغير.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع حسن 1 و شارع الكشاف اقامة 

 -  5/6 رقم   5 مكتب   6 شقة  نجاة 

9999) طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   199  : السيد اشرف كالع 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كالع  اشرف  السيد 

طنجة 9999) طنجة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الستيتو  مريم  السيدة 

الرباط 19999 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   98 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم -.

((8I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

 SMART OPERATIONS &

STRATEGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فا9 ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكتب رقم 

ع ، 9999)، طنجة املغرب
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 SMART OPERATIONS &
STRATEGY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي يوسف إقامة ياسي  2 

الطابق 5 شقة رقم 48 طنجة - 
9999) طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.197887
اإلستثنائي  البام  الجمع  بمقت�سى 
حل  تقرر   2922 يناير  1ع  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SMART OPERATIONS &
STRATEGY معلغ رأسمالها 199.999 
درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي يوسف إقامة ياسي  2 الطابق 
5 شقة رقم 48 طنجة - 9999) طنجة 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
موالي يوسف إقامة ياسي  2 الطابق 
 (9999  - طنجة   48 رقم  شقة   5

طنجة املغرب. 
و عي :

محمد ياسي  عالوي و  السيد)ة) 
تجزئة نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا) 
شارع عالل بن قدور رقم 14 9999) 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1799.
(((I

COMPTE A JOUR

TRAVPAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
TRAVPAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الكندي زنقة )8 رقم 14 الناظور - 

62999 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

661ع2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVPAST

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناء املتنوعة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - الناظور   14 رقم   8( الكندي زنقة 

62999 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد احناي : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

الحما�سي  البظيم  ععد  السيد 

درهم   199 بقيمة  حصة   599  :

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احناي  محمد  السيد 
 14 رقم   8( زنقة  ميمو   اوالد  حي 

الناظور 62999 الناظور املغرب.

الحما�سي  البظيم  ععد  السيد 

 22 حي اوالد لحسن زنقة  عنوانه)ا) 
الناظور   62999 الناظور   9( رقم 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  احناي  محمد  السيد 
 14 رقم   8( زنقة  ميمو   اوالد  حي 

الناظور 62999 الناظور املغرب

الحما�سي  البظيم  ععد  السيد 
 22 حي اوالد لحسن زنقة  عنوانه)ا) 
الناظور   62999 الناظور   9( رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 15 فبراير 

2922 تحت رقم 266.

1999I

SIGCOM

BIJOUTERIE AL IKHOUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SIGCOM
) شارع االمام علي اقامة فا9 ، 

9999ع، فا9 املغرب
BIJOUTERIE AL IKHOUA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : رقم 192 
شارع ابن أثير سبادة - 1999ع فا9 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.59447

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2921 دجنبر   27 في  املؤرخ 
 BIJOUTERIE AL IKHOUA حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ 
وعنوا   درهم   89.999 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 192 شارع ابن 
املغرب  فا9  1999ع   - سبادة  أثير 

نتيجة ألزمة مالية.
و عي :

و  االله  ععد  بنبامر  السيد)ة) 
أثير  ابن  شارع   192 رقم  عنوانه)ا) 
سبادة 1999ع فا9 املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
بتاريخ 27 دجنبر 2921 وفي رقم 192 
1999ع فا9  شارع ابن أثير سبادة - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   91 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 514/922.

1991I

MOORISH

 PREMIUM KOSHER LINE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
)ع شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د )ع شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 29999، الدار 
العيضاء املغرب

 PREMIUM KOSHER LINE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي )ع شارع 
اللة اليقوت البمارة د الطابق 5 

العيضاء الدار العيضاء 29999 الدار 
العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7741عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PREMIUM KOSHER LINE SARL

. AU
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحداث؛ استيراد و تصدير..
)ع شارع  عنوا  املقر االجتماعي : 
 5 الطابق  د  البمارة  اليقوت  اللة 
العيضاء الدار العيضاء 29999 الدار 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد جكوب تورجما  

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جكوب تورجما  عنوانه)ا) 

السكتاني  حسن  محمد  محج  ع5 

79ع29 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جكوب تورجما  عنوانه)ا) 

السكتاني  حسن  محمد  محج  ع5 

79ع29 الدار العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )81498.

1992I

NOBLACTION

DEVAUGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رأسمال الشركة

NOBLACTION

نهج يبقوب املنصور إقامة األميرة 

ع الطابق األول رقم 15، 49999، 

مراكش املغرب

DEVAUGA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

2 الطابق التاني الزرقطوني رقم 419 

محاميد - 49999 مراكش املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11(8((

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2922 يناير  ع2  في  املؤرخ 

خفض رأسمال الشركة بمعلغ قدره 

 199.999« أي من  درهم«   79.999»

عن  درهم«  »9.999ع  إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير  ع2  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم ***.

Iع199

STE AK MISSION SARL AU

 STE AL ALAMIYA LIL

ISKANE WATAJHIJ-SARL-AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AK MISSION SARL AU

6 شارع عالل ابن ععد هللا رقم ع1 

فا9 ، 9999ع، فا9 املغرب

 STE AL ALAMIYA LIL ISKANE

WATAJHIJ-SARL-AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 57 زنقة 

وادي املخاز  النرجس أ - 9999ع 

فا9 املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

ع44)6.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2922 فبراير   97 في  املؤرخ 

املصادقة على :

احمد  السيد  )ة)  السيد  تفويت 

259 حصة اجتماعية من  والي علمي 

السيد  لفائدة  حصة   1.999 أصل 

)ة) السيد ععد البزيز برقي بتاريخ 18 

فبراير 2922.

احمد  السيد  )ة)  السيد  تفويت 

259 حصة اجتماعية من  والي علمي 

أصل 1.999 حصة لفائدة السيد )ة) 

18 فبراير  السيد هيشام برقي بتاريخ 

.2922

احمد  السيد  )ة)  السيد  تفويت 

259 حصة اجتماعية من  والي علمي 

أصل 1.999 حصة لفائدة السيد )ة) 

فبراير   18 السيد عثما  برقي بتاريخ 

.2922

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 881.

1994I

CONSEILS EVERNAGE

 SLIM GLOBALE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 SLIM GLOBALE
CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 

إيما  ج 4 عمارة 22 شقة 2 
الشريفية تسلطانت - 49999 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11424(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم   2922 يناير   28 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«99.999) درهم« أي من »199.999 
عن  درهم«   1.999.999« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 2127.

1995I

FIDERSER

STE LOCA HIFDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE LOCA HIFDI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الخير 
رقم 1ع2 سيدي سليما  - 14299 

سيدي سليما  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17عع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير  ع9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCA HIFDI
تبليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة. االشغال املختلفة للعناء.
عنوا  املقر االجتماعي : حي الخير 
 14299  - سيدي سليما   1ع2  رقم 

سيدي سليما  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد حف�سي مصطفى 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  حف�سي  السيد 
1ع2 سيدي  عنوانه)ا) حي الخير رقم 
سليما   سيدي   14299 سليما  

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  حف�سي  السيد 
1ع2 سيدي  عنوانه)ا) حي الخير رقم 
سليما   سيدي   14299 سليما  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليما  بتاريخ 18 

فبراير 2922 تحت رقم 2/2922ع.

1996I
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EXPERAMA

 ISTANBUL LOUNGE CAFE
RESTAURANT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERAMA
ع زنقة اركشو  شارع املقاومة زاوية 
141 إقامة كنزة الطابق االول -الدار 
العيضاء- ، 29599، الدار العيضاء 

املغرب
 ISTANBUL LOUNGE CAFE
RESTAURANT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1ع زاوية 
الزنقة الزنعق و أورجوا  بوسيجور 

-الدار العيضاء- - 29299 الدار 
العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع52712

 9( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ISTANBUL LOUNGE CAFE

.RESTAURANT
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والوجعات الخفيفة ومطبم ومتبهد 
مبدات  واستيراد  الطبام  تقديم 
البمليات  املقاهي و املطاعم وجميع 

أو األنشطة املماثلة أو ذات الصلة. .
1ع زاوية   : عنوا  املقر االجتماعي 
الزنقة الزنعق و أورجوا  بوسيجور 
الدار   29299  - العيضاء-  -الدار 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ناصر نجدي : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نجدي  ناصر  السيد 
زنقة مدريد الطابق الثالث شقة   19
رقم 98 -الدار العيضاء 29259 الدار 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نجدي  ناصر  السيد 
زنقة مدريد الطابق الثالث شقة   19
رقم 98 -الدار العيضاء 29259 الدار 

العيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2921 تحت رقم -.

1997I

لوكسر للحسابات

OUXAN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات

41 شارع بركا  الطابق الثاني رقم 4 

، 69999، وجدة املغرب

OUXAN CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الدرفوفي 

و شارع احفير اقامة البيو  سيدي 

ملوك الطابق السفلي رقم 24 - 

69999 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

)ع88ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 دجنبر  ع9 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUXAN CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدو  سائق.
: الدرفوفي  عنوا  املقر االجتماعي 
و شارع احفير اقامة البيو  سيدي 
 -  24 رقم  السفلي  الطابق  ملوك 

69999 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : امقرا   شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1.999  : امقرا   شيماء  السيدة 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امقرا  عنوانه)ا)  السيدة شيماء 
زنقة  املقري  تجزئة  املباريف  حي 
وجدة   69999 8ع  رقم  الجواهر 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حف�سي  رشيد  السيد 
شارع املهداوي بنسبيد تجزئة الحاج 
وجدة   69999  247 رقم  البربي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2922 تحت رقم 1).
1998I

ACCOUN-TAX SERVICES

 FILALI PERFORMANCE
GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC
 FILALI PERFORMANCE GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي سيدي غانم، رقم 158 
مكتب عع الطابق األول - 49119 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11469(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2922 يناير   28 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  غانم،  سيدي  الصناعي  »الحي 
 - األول  الطابق  عع  مكتب   158
»مركز  إلى  املغرب«  مراكش   49119
األعمال زينيت الطابق الثالث رقم ع1 
مراكش  9ع499   - زنقة مسلم بوكار 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 196عع1.

199(I

بنعو خديجة

 SOCIETE ELKDR
POLYSERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بنعو خديجة
261 املسبودية تازة ، 5999ع، تازة 

املغرب
 SOCIETE ELKDR POLYSERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 7 

باب تيتي الطابق االول تازة البليا - 
5999ع تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
))ع6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE ELKDR POLYSERVICES
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

تنظيف واجهات املحالت الشقق 
نقالة

مبالجة .
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - باب تيتي الطابق االول تازة البليا 

5999ع تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة الكودية دنيا : 199 حصة 

بقيمة 1.999 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دنيا  الكودية  السيدة 
تازة  5999ع  امليل  وادي  اكال  حي 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  دنيا  الكودية  السيدة 
تازة  5999ع  امليل  وادي  اكال  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 82.
1919I

MARO FIDUS

LA PERLE DE BELVEDER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc

LA PERLE DE BELVEDER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع ايميل زوال زنقة سجلماسة 

اقامة األحفاد الطابق السفلي رقم 4 

- 29459 الدار العيضاء املغرب .

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228(85

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تم تبيي   ع1 دجنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) مامو  

مريم كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 94 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 811447.

1911I

 Groupe Management de Compétence(    

S.A.R.L (A-U

LAHBABI TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 2ع ، 9999)، طنجة املغرب

LAHBABI TRANSFERT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ),شارع 

ابي الدرداء, الطابق االر�سي رقم 11 

طنجة - 9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHBABI TRANSFERT
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتحويل االموال وطنيا و دوليا.
وكالة متبددة الخدمات..

),شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 11 الطابق االر�سي رقم  ابي الدرداء, 

طنجة - 9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 
199.999.999 درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد الحعابي بوغالب 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحعابي بوغالب عنوانه)ا) 
اقامة  الخضراء,  املسيرة  شارع   ,2(
 (9999  75 رقم   ,7 طابق  املسيرة, 

طنجة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحعابي بوغالب عنوانه)ا) 
اقامة  الخضراء,  املسيرة  شارع   ,2(
 (9999  75 رقم   ,7 طابق  املسيرة, 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251152.

1912I

األستاد منير البزوزي اإلدري�سي

RESIDENCE ASSOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الشركة املسماة »اقامة السنة« 
 RESIDENCE ASSOUNA « .ش.م.م

« S.A.R.L
هعة حصص اجتماعية في الشركة
تبيي  السيد محمد األمي  الرملي 

كمسير مشترك جديد للشركة 

-التبديالت في القانو  األسا�سي

تحيي  القانو  األسا�سي في عقد موثق 

- تفويض الصالحيات للقيام 

باإلجراءات القانونية

سجل تجاري عدد )ع2

I- أنه بمقت�سى عقد محضر جمع 

منير  األستاذ  تلقاه  استثنائي  عام 

بتطوا ،  موثق  اإلدري�سي  البزوزي 

 2922 فبراير   12 و  يناير   91 بتاريخ 

املدينة  بنفس  واملسجل  بتطوا ، 

بتطوا    ،2922 فبراير   17 بتاريخ 

بتاريخ 17 تحت املراجع التالية: األمر 

سجل   -  4987/2922 باالستخالص: 

)2899)ع29229994،  اإليداع: 

889222ع791814.  األداء:  مراجع 

املسماة  الشركة  في  الشركاء  قرر 

ش.م.م.رأسمالهـا  السنة«  »اقامة 

االجتماعي  مقرها  199.999درهم، 

البربي،  املغرب  شارع  بشفشاو ، 
 ،27 رقم  ص.ب.  اإلداري،  الحي 

واملقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 

)ع2، ما يلي: 

699 حصة  -1املصادقة على هعة 

محمد  السيد  طرف  من  اجتماعية 

مال  رأ9  في  يملكها  التي  الرملي، 

ش.م.م.،  السنة«  »اقامة  شركة 

السيد مصطفى  لفائدة أبنائه وهم: 

اجتماعية)،  حصة   259( الرملي 

 279( الرملي  األمي   محمد  السيد 

فاطمة  والسيدة  اجتماعية)  حصة 

الزهرة الرملي )89 حصة اجتماعية). 

األمي   محمد  السيد  تبيي    2-

الرملي كمسير مشترك جديد للشركة 

-ع تبديل في املواد 6 ; 7 و 15 من 

القانو  األسا�سي.

-4 تحيي  القانو  األسا�سي.

للقيام  الصالحيات  -5تفويض 

باإلجراءات القانونية.

تم اإليداع القانوني باملحكمة   -II

 22 بتاريخ  بشفشاو   االبتدائية 

فبراير 2922 تحت عدد 29/2922 .

للخالصة و العيا :

األستــــــــــــــــــــاذ منير البزوزي اإلدري�سي

Iع191
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Maître ADIL BOUGHA

KYAANR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maître ADIL BOUGHA
 19Angle Rue des Moineaux et

 Rue Rossignols-Riviéra Quartier
 Oasis ، 20200، Casablanca

maroc
KYAANR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 64 ععد 
هللا املودني الطابق االول شقة 2 

 maroc درب عمر - - الدار العيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

441عع5
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 أكتوبر   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KYAANR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقارات اململوكة أو املؤجرة
شراء وبيع جميع البقارات 

تسيير جميع ممتلكات الشركة .
ععد   64  : عنوا  املقر االجتماعي 
هللا املودني الطابق االول شقة 2 درب 

. maroc عمر - - الدار العيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسي  خوشا  عنوانه)ا) 

باريس - باريس فرنسا .
القاسم  ابو  الجليل  ععد  السيد 
عنوانه)ا) رقم ع1 زنقة 2 درب الحاج 
الطاهر  شارع  الكنداوي  الجياللي 

البلوي - العيضاء املغرب .

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين اربيب عنوانه)ا) 
فرنسا - فرنسا فرنسا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 9( بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 777ع81.
1914I

STE FIDUCONFIANCE

 GROUPE GHITA OMAR
PRINT SIGLE : GGOP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 GROUPE GHITA OMAR PRINT

SIGLE : GGOP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم ع 

عمارة 52 مكتب اشرف شارع محمد 
السلد9 فا9 - 9999ع فا9 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7146(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE GHITA OMAR PRINT

.SIGLE : GGOP
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطرق  بمختلف  واإلخعار  الطعاعة 
مكتب  مستلزمات  تاجر   - واألشكال 

األجهزة  مستلزمات  أو  الكمعيوتر 
الطعية - مقاول األشغال املختلفة او 

العناء .
ع  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عمارة 52 مكتب اشرف شارع محمد 
السلد9 فا9 - 9999ع فا9 املغرب 

.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : حدوش  يونس  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حدوش  يونس  السيد 
رقم )5 مكرر بلوك أ حي زواغة البليا 

فا9 9999ع فا9 املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حدوش  يونس  السيد 
رقم )5 مكرر بلوك أ حي زواغة البليا 

فا9 9999ع فا9 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم )ع).
1915I

املغتي سبيدة

رياض املستقبل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املغتي سبيدة
17 زنقة شنكيط شقة 4 ص.ب 

261 الراشدية ، 52999، الراشدية 
املغرب

رياض املستقعل شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الساد9 رقم ع4 الطابق 
الثاني الشريط التجاري تاركة 
الجديدة الراشيدية - 52999 

الراشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19(5(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تمت   2922 يناير   97 في  املؤرخ 

املصادقة على :

امعارك اجليلي  )ة)  تفويت السيد 

599 حصة اجتماعية من أصل 599 

حصة لفائدة السيد )ة) حميد جميل 

بتاريخ 97 يناير 2922.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 92 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم 71/2922.

1916I

MOHAMED LAAGOUBI

SALAMRYA.TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

SALAMRYA.TEX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري بدوار اوالد حمو جماعة 

وقيادة اوالد الطيب فا9 - ع992ع 

فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع7126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALAMRYA.TEX

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
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محل   : االجتماعي  املقر  عنوا  
جماعة  حمو  اوالد  بدوار  تجاري 
ع992ع   - وقيادة اوالد الطيب فا9 

فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
البزوزي  السالم  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   1.999  :

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البزوزي  السالم  ععد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة )1 رقم 5 حي السالم 

عي  قادو9 9)99ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البزوزي  السالم  ععد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة )1 رقم 5 حي السالم 

عي  قادو9 9)99ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم ع)6.
1917I

MOHAMED LAAGOUBI

WORKS ZOUINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
WORKS ZOUINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 

44 زنقة 11 تجزئة الضيبة تغات 
الطابق التاني - 9)99ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORKS ZOUINE
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة في العناء..
 44 رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
زنقة 11 تجزئة الضيبة تغات الطابق 

التاني - 9)99ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الزوين  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزوين  لحسن  السيد 
الضيبة  تجزئة   11 زنقة   44 رقم 

تغات 9)99ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزوين  لحسن  السيد 
الضيبة  تجزئة   11 زنقة   44 رقم 

تغات 9)99ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 2)6.
1918I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

GOLD NEGOSAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة ) اقامة 
الحرية شارع فلسطي  ، 9999ع، 

فا9 املغرب
GOLD NEGOSAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 1 
شارع 27 مرجا واد فا9 - 9999ع 

فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71471
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   92
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOSAM
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و أعمال العناء.
 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
9999ع   - مرجا واد فا9   27 شارع 

فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
9عع   : السيد يوسف بن ععد هللا 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
ععد  نيت  الرحيم  ععد  السيد 
درهم   199 حصة بقيمة  9عع   : هللا 

للحصة.
ععد  نيت  الكعير  ععد  السيد 
درهم   199 حصة بقيمة  49ع   : هللا 

للحصة.
 : السيدععد الكعير نيت ععد هللا 

49ع بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  ععد  بن  يوسف  السيد 
عنوانه)ا) 4ع تجزئة الياسمي  الشقة 
6 طريق اموزار 9999ع فا9 املغرب.
السيد ععد الرحيم نيت ععد هللا 
 2 تجزئة غالي إسكا    62 عنوانه)ا) 
مرجة واد فا9 9999ع فا9 املغرب.
الكعير نيت ععد هللا  السيد ععد 
19 دار بو علي زقاق العغل  عنوانه)ا) 

م ق 9999ع فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

هللا  ععد  بن  يوسف  السيد 
عنوانه)ا) 4ع تجزئة الياسمي  الشقة 
6 طريق اموزار 9999ع فا9 املغرب

الكعير نيت ععد هللا  السيد ععد 
19 دار بو علي زقاق العغل  عنوانه)ا) 

م ق 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 42).
191(I

GRAFCO SARL AU

HAMRI BUISNESS CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

 HAMRI BUISNESS CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 

رقم 798 حي وليلي عي  تاوجدات - 
51999 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع5548

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMRI BUISNESS CENTRE
غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

املواد الغدائية
الصيانة  الغدائية،  الصناعة 

والتغليف املواد الغدائية.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - حي وليلي عي  تاوجدات   798 رقم 

51999 الحاجب املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد سبد الحمري : 599 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد صالح الدين الحمري : 599 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحمري  سبد  السيد 
فا9 9999ع فا9 املغرب.

الحمري  الدين  صالح  السيد 
ناظور   62999 ناظور  عنوانه)ا) 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحمري  سبد  السيد 

فا9 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 726.
1929I

بنعو خديجة

SOCIETE GETINTOPC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنعو خديجة
261 املسبودية تازة ، 5999ع، تازة 

املغرب
SOCIETE GETINTOPC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي باب تيتي 
رقم 7 باب تيتي الطابق التاني تازة 

البليا - 5999ع تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)8ع6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GETINTOPC
غرض الشركة بإيجاز : معيبات و 

خدمات املبلومات
اعمال تركيب الشعكة

استشارات تدقيق أمن تكنولوجيا 
املبلومات.

: باب تيتي  عنوا  املقر االجتماعي 
تازة  التاني  الطابق  تيتي  باب   7 رقم 

البليا - 5999ع تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 199  : منصف  الجامعي  السيد 

حصة بقيمة 1.999 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
منصف  الجامعي  السيد 
5999ع  حي السبادة   144 عنوانه)ا) 

تازة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجامعي منصف عنوانه)ا) 
144 حي السبادة 5999ع تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2922 تحت رقم 77.
1921I

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

GLORIA METAL غلوريا 
ميطال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م
السواني ع زنقة )12 ج رقم 17 ، 

9199)، طنجة املغرب
GLORIA METAL غلوريا ميطال 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 ساحة 

فرنسا إقامة طوليدانو الطابق 

األول رقم 7 طنجة - 9999) طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.195287

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2922 فبراير   9( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) محمد البزوزي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   199

جابر  )ة)  حصة لفائدة السيد   199

البساوي بتاريخ )9 فبراير 2922.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع)2519.

1922I

ACT FINANCE

CHACHI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ACT FINANCE

 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

CHACHI CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

الرضا ج ه 4 املحل ع الولفة - 

29292 الدر العيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.462795

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تقرر   2922 يناير   27 في  املؤرخ 

ذات  شركة   CHACHI CASH حل 

رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا   درهم   199.999

اإلجتماعي تجزئة الرضا ج ه 4 املحل 

العيضاء  الدر   29292  - الولفة  ع 

مع  البقد  النهاء  نتيجة  املغرب 

.BARID CASH

و عي :

و  الشاكي  مصطفى  السيد)ة) 

 2 شارع ابي رقرق الطابق  عنوانه)ا) 

9ع292 الدر  B5 حي الحسني  الشقة 

العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 

تجزئة  وفي   2922 يناير   27 بتاريخ 

 - الولفة  ع  املحل   4 ه  ج  الرضا 

29292 الدر العيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 41ع896.

Iع192

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

GLORIA METAL غلوريا 

ميطال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

ائتمانية الشمال للمحاسعة ش.م.م

السواني ع زنقة )12 ج رقم 17 ، 

9199)، طنجة املغرب

GLORIA METAL غلوريا ميطال 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 ساحة 

فرنسا إقامة طوليدانو الطابق 

األول رقم 7 طنجة - 9999) طنجة 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.195287

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تبيي    2922 )9 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

البساوي جابر كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم ع)2519.

1924I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

بروموسيون أ ن ك 

PROMOTION ANK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

9) شارع يوسف إبن تاشفي  رقم 

85 ، 9999)، طنجة املغرب

 PROMOTION بروموسيو  أ   ك

ANK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي ، املركب السكني 

بالنيير العوغاز، البمارة ب 5 الطابق 

االول ، رقم 1 طنجة - 9999) 

طنجة املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51677

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2922 يناير   28 في  املؤرخ 

قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«99.999).1 درهم« أي من »19.999 

درهم«   1.(19.999« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديو   إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 99ع251.

1925I

شركة عالم الخدمات تساوت

STE RIAD PRESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة عالم الخدمات تساوت

عمارة السالم الطابق ع الشقة 

ع1 شارع محمد الخامس قلبة 

السراغنة قلبة السراغنة، 999ع4، 

قلبة السراغنة املغرب

STE RIAD PRESS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي جنا  

بوليس رقم 1911 قلبة السراغنة 

قلبة السراغنة 999ع4 قلبة 

السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

594(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIAD PRESS SARL

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الالموال.

جنا    : االجتماعي  املقر  عنوا  

السراغنة  قلبة   1911 رقم  بوليس 

قلبة  999ع4  السراغنة  قلبة 

السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : السيد عتما  الجوهري 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عتما  الجوهري عنوانه)ا) 

999ع4   1911 رقم  بوليس  جنا  

قلبة السراغنة املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عتما  الجوهري عنوانه)ا) 

999ع4   1911 رقم  بوليس  جنا  

قلبة السراغنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلبة السراغنة بتاريخ 22 

فبراير 2922 تحت رقم 75/2922.

1926I

CABINET HAMZAOUI

RICHCOP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET HAMZAOUI

 1(BIS AVENUE OMAR IBN

 AL KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

RICHCOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي ابن 

 (9999  - ع1  رقم  7ع  زنقة  قا�سي 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8911

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 92 فبراير 2922 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

RICHCOP معلغ رأسمالها 19.999 

درهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

ابن قا�سي زنقة 7ع رقم ع1 - 9999) 

طنجة املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

اي نشاط مند سنوات.

و حدد مقر التصفية ب حي ابن 

 (9999  - ع1  رقم  7ع  زنقة  قا�سي 

طنجة املغرب. 

و عي :

و  ابريش  محمد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي ابن قا�سي زنقة 7ع رقم 

املغرب كمصفي  طنجة   (9999 ع1 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 1454.

1927I

SOFINACTE

JST SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
JST SPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي تجزئة 

الهواء الجميل. الطابق األر�سي رقم 
2 إقامة النخيل ع طريق مكنا9. 
الدكارات - 9999ع FES املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

75ع68.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2922 فبراير   94 املؤرخ في 
 CONSEIL« من  الشركة  نشاط 
 Tenant un cours de« إلى »SOCIAL

.»culture physique
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 47).
1928I

EUREXMA

OLK HOLDING

إعال  متبدد القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
OLK HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: )5 شارع 
الزرقطوني الطابق الساد9 رقم 18 

- 29999 الدار العيضاء املغرب.
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»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27(19(

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2921 يونيو   94 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص اإلجتماعية

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة مسير الشركة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النضام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 9( بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2921 تحت رقم عع)781.

192(I

segex

 LE GRAND ROCHER
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

 LE GRAND ROCHER TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طابق 

األول رقم 28 شارع سا  لويس 

طريق عي  شقف - 9999ع فا9 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRAND ROCHER TRAVAUX
مستثمر   : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري.
طابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
األول رقم 28 شارع سا  لويس طريق 

عي  شقف - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
599 حصة   : السيد امي  املروني 

بقيمة 199 درهم للحصة.
السيد ياسي  املروني : 599 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امي  املروني عنوانه)ا) دوار 
بني كرزاز 999ع1 بنسليما  املغرب.

عنوانه)ا)  املروني  ياسي   السيد 
زهرة  تجزئة  أ   8 عمارة   4 الشقة 
املدائن 4 طريق عي  الشقف 9999ع 

فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املروني  هشام  السيد 
الرقم 8 تجزئة نادية بنسودة 9999ع 

فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 17).
9Iع19

سوجيستيو ليكسو9

ICHBIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسو9
زنقة احمد املنصور الدهبي رقم11 ، 

2999)، البرائش املغرب
ICHBIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
شبعا  1 رقم 718 البرائش - 

2999) البرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2929 شتنبر   91
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ICHBIL
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة في العناء والهندسة امليدانية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - البرائش   718 رقم   1 شبعا  

2999) البرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
معلغ رأسمال الشركة: 1.999.999 

درهم، مقسم كالتالي:
 : اشكيو   البزيز  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   5.999

للحصة.
 : العياتي  السالم  ععد  السيد 
درهم   199 بقيمة  حصة   5.999

للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اشكيو   البزيز  ععد  السيد 
 718 1 رقم  عنوانه)ا) تجزئة شبعا  

البرائش 2999) البرائش املغرب.
العياتي  السالم  ععد  السيد 
 4 زنقة  ا  م  االندلس  حي  عنوانه)ا) 
رقم ع2 القصر الكعير 2159) لقصر 

الكعير املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اشكيو   البزيز  ععد  السيد 
 718 1 رقم  عنوانه)ا) تجزئة شبعا  

البرائش 2999) البرائش املغرب 
العياتي  السالم  ععد  السيد 
 4 زنقة  ا  م  االندلس  حي  عنوانه)ا) 
رقم ع2 القصر الكعير 2159) لقصر 

الكعير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالبرائش بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 2922/عع1.
1Iع19

JURISMAG SARL

SUPER ENGINES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

SUPER ENGINES SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 
القادر الصحراوي، رقم 51، الشقة 
رقم 92، حي موالي رشيد - 29999 

الدار العيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29974(

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 91 فبراير 2922 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  »شارع ععد القادر الصحراوي، 
51، الشقة رقم 92، حي موالي رشيد 
إلى  املغرب«  الدار العيضاء   29999  -
)الزرقطوني)  املقاومة  شارع   ،266»
 - بـيـلـوبـونـيـز،  و  لو9  دو  زنقة  زاوية 

29999 الدار العيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814268.
2Iع19

SOFINACTE

CH FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
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 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
CH FOODS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قطبة 
الفضيلة ع تجزئة ر�سى الطابق 

األول شقة ع طريق عي  الشقف - 
9959ع فا9 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ع622.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير   1( املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ر�سى  تجزئة  ع  الفضيلة  »قطبة 
عي   طريق  ع  شقة  األول  الطابق 
إلى  فا9 املغرب«  9959ع   - الشقف 
»دكا  رقم 4) شارع البرفا  فضيلة 
ع طريق عي  الشقف - 9959ع فا9 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 859.
Iعع19

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

BAYA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة ) اقامة 
الحرية شارع فلسطي  ، 9999ع، 

فا9 املغرب
BAYA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 5ع 
تجزئة مهدي الطابق ع طريق عي  

السمن - 9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع)714
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 BAYA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال  و  الهدم  أعمال  و  الطرق 

مختلفة.
5ع  رقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

عي   طريق  ع  الطابق  مهدي  تجزئة 

السمن - 9999ع فا9 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوشبيب بايا : 49ع حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة  9عع   : بايا  محمد  السيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة  9عع   : بايا  هشام  السيد 

بقيمة 199 درهم للحصة.

بقيمة  49ع   : السيدبوشبيب بايا 

199 درهم.

بقيمة  9عع   : بايا  محمد  السيد 

199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بايا  بوشبيب  السيد 
رقم 24 زنقة أحمد العيضاوي حي بدر 

9999ع فا9 املغرب.
رقم  السيد محمد بايا عنوانه)ا) 
تجزئة  العيضاوي  أحمد  زنقة   24

مهدي حي بدر 9999ع فا9 املغرب.
رقم  بايا عنوانه)ا)  السيد هشام 
24 زنقة أحمد تيمور حي بدر 9999ع 

فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بايا  بوشبيب  السيد 
رقم 24 زنقة أحمد العيضاوي حي بدر 

9999ع فا9 املغرب

رقم  السيد محمد بايا عنوانه)ا) 

تجزئة  العيضاوي  أحمد  زنقة   24

مهدي حي بدر 9999ع فا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 69).

4Iع19

MEDIPAF INDUSTRY

MEDIPAF INDUSTRY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

MEDIPAF INDUSTRY

اقامة  املجاطي  احمد  زنقة  ع1 

ع1  املباريف   8 رقم   1 االلب طابق 

االلب  اقامة  املجاطي  احمد  زنقة 

79ع29،  املباريف،   8 رقم   1 طابق 

الدار العيضاء املغرب

شركة   MEDIPAF INDUSTRY

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي ع1 زنقة 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 

احمد  زنقة  ع1  املباريف   8 رقم   1

رقم   1 طابق  االلب  اقامة  املجاطي 

العيضاء  الدار  79ع29  املباريف   8

املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ع28)51

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم تغيير   2922 يناير   29 في  املؤرخ 

 MEDIPAF« من  الشركة  تسمية 

 ACCORD« إلى   »INDUSTRY

. »STATIONERY INDUSTRIES

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814964.

5Iع19

EUREXMA

KSD CONSULTING & MGM

إعال  متبدد القرارات

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

 KSD CONSULTING & MGM

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 19زنقة 

الحرية الطابق الثالت - 29999 

الدار العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

5))ع1ع.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2921 فبراير   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص اإلجتماعية

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسير  تبي   الشركة  مسير  إستقالة 

جديد للشركة 

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تبي  مسير الشركة تبي  مسير جديد 

للشركة 

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 98 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

مار9 2921 تحت رقم 918)76.

6Iع19
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EUREXMA

SILISUD
إعال  متبدد القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
SILISUD »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: )5 شارع 
الزرقطوني الطابق الساد9 رقم 18 

- 29999 الدار العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع)2727.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2921 9ع شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استقالة مسير الشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
النضام  من   25 الفصل  تبديل 

اإلجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 94 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2921 تحت رقم 81)4)7.
7Iع19

الراجي رينوف

الراجي رينوف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الراجي رينوف
شارع روماندي 151زنقة اسامة 
بنو زايد الطابق الثاني يسار   ج 
مباريف ، 2999، الدار العيضاء 

املغرب
الراجي رينوف شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 
روماندي 151زنقة اسامة بنو زايد 
الطابق الثاني يسار   ج مباريف - 

2999 الدار العيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع91)45.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2922 تقرر حل  24 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد الراجي رينوف معلغ 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 
روماندي  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
الطابق  زايد  بنو  اسامة  151زنقة 
 2999  - مباريف  ج  يسار    الثاني 
الدار العيضاء املغرب نتيجة ل : وقف 

النشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زايد  بنو  اسامة  151زنقة  روماندي 
 - الطابق الثاني يسار   ج مباريف 

2999 الدار العيضاء املغرب. 
و عي :

السيد)ة) حمزة الراجي و عنوانه)ا) 
البمارة   45 مجموعة  االزهر  ديار 
الدار   29292 الولفة   29 الرقم  7ع1 
العيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814425.
8Iع19

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 LA FONDERIE IBN KHAYAT
ET COMPANIE
إعال  متبدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 LA FONDERIE IBN KHAYAT

ET COMPANIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: دوار أوالد 

الطيب السفلى - - فا9 املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ع1826.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 

تم اتخاذ    2921 16 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استمرار الشركة مع الورثة املرتعطي  

بها

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  مال  لرأ9  الجديد  التوزيع 

املذكورة

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

إنشاء فرع

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تبيي  السيد نور الدين ابن الخياط 

الزكاري كمدير للشركة املذكورة

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات

على  ينص  الذي  6ع:  رقم  بند 

مايلي: تبيي  املدير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 58).

I)ع19

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ABALONE WORLD
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 

صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب

 ABALONE WORLD MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي شارع محمد الخامس - 
999ع7 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4847
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2929 يناير   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
وزين  خليد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من أصل   29.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   29.999
يناير   27 بتاريخ  االسروتي  نادية 

.2929
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2929 تحت رقم ع54.
1949I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ABALONE WORLD
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 
صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب
 ABALONE WORLD MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي شارع محمد الخامس - 
999ع7 الداخلة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4847
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2929 تم تبيي   27 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

االسروتي نادية كمسير وحيد
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تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ع2  بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2929 تحت رقم ع54.

1941I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ABALONE WORLD

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 

صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب

 ABALONE WORLD MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي شارع محمد الخامس - 

999ع7 الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4847

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2921 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) نادية االسروتي 

حصة اجتماعية من أصل   19.999

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   29.999

يناير   18 بتاريخ  هللا  سخي  ععدهللا 

.2921

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يناير 2921 تحت رقم )15.

1942I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ABALONE WORLD

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع البركوب رقم 7724-91 

صندوق البريد رقم 146، 999ع7، 

الداخلة املغرب

 ABALONE WORLD MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوا  مقرها االجتماعي الحي 

الصناعي شارع محمد الخامس - 

999ع7 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4847

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2921 يناير   18 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يناير 2921 تحت رقم )15.

Iع194

STE BENSELLAOU SARL AU 

 STE L’AUBERGE EL ARSA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

 STE L’AUBERGE EL ARSA SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار اهل 
الزاوية ارشيدة - ملريجة جرسيف - 

5199ع جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. L’AUBERGE EL ARSA SARL AU
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 HEBRGEMENT TOURISTIQUE
 ET AUTRE HEBERGEMENT DE
 COURTE DUREE.-TRAITEUR ET

.RESTAURATION. - Négociant
: دوار اهل  عنوا  املقر االجتماعي 
 - ملريجة جرسيف   - الزاوية ارشيدة 

5199ع جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

19.999.999 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : الصديق  محمد  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الصديق عنوانه)ا) 
جرسيف   12 الرشيدية  تجزئة 

5199ع جرسيف املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصديق عنوانه)ا) 
جرسيف   12 الرشيدية  تجزئة 

5199ع جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم 1271/2922.
1944I

STE BENSELLAOU SARL AU 

STE JAD MEDIA PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

STE JAD MEDIA PRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 GARAGE وعنوا  مقرها اإلجتماعي
 MELK M›HAMED 69 LOT BLAD
 M›HAMED GUERCIF - 35100

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAD MEDIA PRO
 SERVICES : غرض الشركة بإيجاز

 -EN LIGNE
-LA PHOTOGRAPHIE

 PRESTATION DES SERVICES
. -

 GARAGE : عنوا  املقر االجتماعي
 MELK M’HAMED 69 LOT BLAD
 M’HAMED GUERCIF - 35100

جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

19.999.999 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : املبلم  نجيب  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املبلم  نجيب  السيد 

5199ع  تجزئة بالد امحمد جرسيف 

جرسيف املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املبلم  نجيب  السيد 

5199ع  تجزئة بالد امحمد جرسيف 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم 1272/2922.

1945I

STE BENSELLAOU SARL AU 

 STE HALIMA EXTINCTEUR
SECURITE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

 STE HALIMA EXTINCTEUR

SECURITE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم )17 

تجزئة عال بن ععد هللا شارع رقم )9 

جرسيف - 5199ع جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   97

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE HALIMA EXTINCTEUR

.SECURITE SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCE DE GROS DES--

 EXTINCTEURS

PRESTATION DES SERVICES--

.Négociant --
عنوا  املقر االجتماعي : رقم )17 

تجزئة عال بن ععد هللا شارع رقم )9 

جرسيف - 5199ع جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:  رأسمال  معلغ 

19.999.999 درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمزة فار9 : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فار9  حمزة  السيد 

جرسيف  هللا  ععد  بن  عال  تجزئة 

5199ع جرسيف املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فار9  حمزة  السيد 

جرسيف  هللا  ععد  بن  عال  تجزئة 

5199ع جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم 1279/2922.

1946I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

SOCIETE NOUHINA STEPS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكنا9 ، 19999، مكنا9 املغرب

 SOCIETE NOUHINA STEPS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة 
11, الطابق 2, البمارة 12, شارع 

القنيطرة املدينة الجديدة مكنا9 - 
59959 مكنا9 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   98
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE NOUHINA STEPS
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توصيل مياه الشرب 
- أعمال متنوعة أو تشييدية 

- أعمال الصرف الصحي والطرق.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شارع   ,12 البمارة   ,2 الطابق   ,11
 - القنيطرة املدينة الجديدة مكنا9 

59959 مكنا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيدة نهيلة الشدادي 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نهيلة الشدادي عنوانه)ا) 
الفتح  اقامة  الفتح  مسجد   2 رقم 
مكنا9   59959 مكنا9  توالل   1

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نهيلة الشدادي عنوانه)ا) 
الفتح  اقامة  الفتح  مسجد   2 رقم 
مكنا9   59959 مكنا9  توالل   1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 679.
1947I

NE ADNANI TRAVAUX

WASS RECORDINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

NE ADNANI TRAVAUX
شقة رقم ع الطابق االر�سي اقامة 
منارة شارع محمد 6 كليز مراكش ، 

49999، مراكش املغرب
WASS RECORDINGS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
ع الطابق االر�سي القامة املنارة 2 

جيليز - 49999 مراكش املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116(75

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2921 تم تبيي   )2 شتنبر  املؤرخ في 
امال  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

وسيم كمسير وحيد
تعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2921 تحت رقم 112ع1.
1948I

LA DILIGENCE COMPTABLE

B.O.S INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة ععد البزيز الثبالبي شارع 
عالل بن ععد هللا الطابق الثاني 
املكتب رقم 14 فا9 ، 9999ع، 

فا9 املغرب
B.O.S INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
ععد البزيز الثبالبي الطابق الثاني 
مكتب رقم 17 شارع عالل بن ععد 

هللا - 9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 B.O.S  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INVEST
مبامالت   : غرض الشركة بإيجاز 
و بيع السلع بالبمولة و سيط في بيع 

السلع.
زنقة   16  : عنوا  املقر االجتماعي 
الثاني  الطابق  الثبالبي  البزيز  ععد 
شارع عالل بن ععد   17 مكتب رقم 

هللا - 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:  رأسمال  معلغ 

199.999,99 درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد أسامة بوسلمية 
حصة بقيمة 199,99 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أسامة بوسلمية عنوانه)ا) 
حي  العوعمراني  محمد  زنقة   48

االدارسة 9999ع فا9 املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة بوسلمية عنوانه)ا) 
حي  العوعمراني  محمد  زنقة   48

االدارسة 9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 48).
194(I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE GUERCIF ALLIANCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE GUERCIF ALLIANCE

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

الوحيد)في  الشريك  ذات  محدودة 

طور التصفية)

زنقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
 - جرسيف   15 رقم   2 موالي رشيد 

5199ع جرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1151

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 فبراير 2922 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE GUERCIF الشريك الوحيد

ALLIANCE SARL AU معلغ 
رأسمالها 199.999 درهم وعنوا  

مقرها اإلجتماعي زنقة موالي رشيد 2 
رقم 15 جرسيف - 5199ع جرسيف 

املغرب نتيجة ل : انبدام اي نشاط.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - جرسيف   15 رقم   2 موالي رشيد 

5199ع جرسيف املغرب. 

و عي :

و  عزوزي  سبيد  السيد)ة) 

جرسيف  شهاب  تجزئة  عنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  جرسيف  5199ع 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 24 فبراير 

2922 تحت رقم 1268/2922.

1959I

COMPTE A JOUR

EL BOLUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
EL BOLUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
الجواهرة السفلى 9 جبدار 

ازغنغا  - 62999 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17821

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العويحياوي  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   259 حسني 
)ة)  حصة لفائدة السيد   599 أصل 
لبميمار ععد املاليك بتاريخ 15 فبراير 

.2922
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ ع2 فبراير 

2922 تحت رقم 19ع.

1951I

KAMAR BENOUNA

BBA GOURMET ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع

20160، Casablanca MAROC
BBA GOURMET ش م م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 29199 الدارالعيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)88عع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 BBA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

GOURMET ش م م .
انشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستغالل  استئجار  تاجير  شراء 
لجميع  معاشر  غير  او  معاشر  بشكل 
املخابز محالت املعجنات الحلويات و 

محالت االيس كريم 
- التمثيل التجاري الترويج الشراء 
للمبدات  التصدير  و  االستراد  العيع 
السلع و املنتجات املتبلقة بموضوعها 
- تطوير البقارات بجميع اشكالها 

..
اقامة   7  : عنوا  املقر االجتماعي 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 29199 الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
معلغ رأسمال الشركة: 1.299.999 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ازايل بريكت بوور : 4.999 

بقيمة 199 درهم.
 4.999  : اقديم  عائشة  السيدة 

بقيمة 199 درهم.
 4.999  : بوليد  حسن  السيد 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوور  بريكت  ازايل  السيدة 
عنوانه)ا) ع5 زنقة دي سالن الوازيس 

29419 الدارالعيضاء املغرب.
السيدة عائشة اقديم عنوانه)ا) 
كولف سيتي عمارة ) شقة 2 املدينة 
الدارالعيضاء   27182 الخضراء 

املغرب.
عنوانه)ا)  بوليد  حسن  السيد 
زاوية ابن   7 شقة   4 اقامة وليلي ط 
مالك حي راسي  29199 الدارالعيضاء 

املغرب.
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والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

بوور  بريكت  ازايل  السيدة 
عنوانه)ا) ع5 زنقة دي سالن الوازيس 

29419 الدارالعيضاء املغرب
السيدة عائشة اقديم عنوانه)ا) 
كولف سيتي عمارة ) شقة 2 املدينة 
الخضرا 27182 الدارالعيضاء املغرب
عنوانه)ا)  بوليد  حسن  السيد 
زاوية ابن   7 شقة   4 اقامة وليلي ط 
مالك حي راسي  29199 الدارالعيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 814272.
1952I

NE ADNANI TRAVAUX

WASS RECORDINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NE ADNANI TRAVAUX
شقة رقم ع الطابق االر�سي اقامة 
منارة شارع محمد 6 كليز مراكش ، 

49999، مراكش املغرب
WASS RECORDINGS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شفة رقم 
ع الطابق االر�سي القامة املنارة 2 

جيليز - 49999 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116(75

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2921 شتنبر   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
كنساني  )ة)  السيد  تفويت 
599 حصة اجتماعية من  ععدالبالي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   599 أصل 

وسيم امال بتاريخ )2 شتنبر 2921.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2921 تحت رقم 112ع1.
Iع195

AL ISTICHARYA CONSULTING

 LABORATOIRE EARTH
GEOSCIENCES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS N°48 21

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23500، BENI MELLAL MAROC

 LABORATOIRE EARTH
GEOSCIENCES SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
السالم شارع ععد الكريم الخطابي 
الشقة 7 الطابق االول بني مالل 

599ع2 بني مالل املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8661

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 فبراير 2929 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الكريم  ععد  شارع  السالم  »اقامة 
الطابق االول بني   7 الخطابي الشقة 
إلى  بني مالل املغرب«  599ع2  مالل 
18 لطف  »الطابق الرابع تجزئة رقم 
ابو بكر الصديق بني مالل 599ع2 بني 

مالل املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 11 مار9 

2929 تحت رقم 215.

1954I

GROWTH MARKETING SOLUTIONS

 GROWTH MARKETING
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 GROWTH MARKETING
SOLUTIONS

شارع ابن كثيرإقامة أمنية ع ، 
الطابق 2 رقم 49 ، 9999)، طنجة 

املغرب

 GROWTH MARKETING
SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
كثير إقامة أمنية ع ، الطابق 2 رقم 

49 - 9999) طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
71ع2).

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير   19 املؤرخ في 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 
شارع ابن كثير إقامة أمنية ع ، الطابق 
طنجة املغرب«   (9999  -  49 رقم   2
إلى »شارع يوسف ابن تاشفي  إقامة 
 (9999  -  18 رقم   5 الطابق  منية، 

طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 896.

1955I

CABINET RSF SARL

BEAUTY TRADE
إعال  متبدد القرارات

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
BEAUTY TRADE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 8ع شارع 
االطلس الطابق السفلي محل 7 اج 

الرباط - - الرباط املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ع7152.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في ع9 أكتوبر 2929 تم اتخاذ  

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر الى البنوا  التالي : محل 
 41 تجزئة  السفلي  الطابق   4 رقم 
مجمع موالي ادريس مرجة بنسودة 

فا9

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نقطة للعيع في البنوا  التالي:  انشاء 
السفلي  الطابق  االطلس  شارع  8ع 

محل 7 اج الرباط
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

انشاء نقطة للعيع
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 4)).

1956I

KAMAR BENOUNA

 HELICONIA AFRICA
DEVELOPMENT S A S دات 

مساهم وحيد
إعال  متبدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 4ع

20160، Casablanca MAROC
 HELICONIA AFRICA

DEVELOPMENT S A S دات 
مساهم وحيد »شركة التوصية 

البسيطة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: التجزئة 

58 برج CFC الطابق الثالث 
- الدارالعيضاء انفا - 29119 

الدارالعيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.524851

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 يناير   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 HELICONIA« الشركة  عرفي  ببقد 
مجموع  حولت   »HOLDING
راسمال  في  تمتلكها  التي  االسهم 
 HELICONIA AFRICA« شركة 
 59 اي   «  DEVELOPMENT
 HELICONIA« الشركة  الى  سهما 

 »LUXEMBOURG
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
يناير   17 قرر الجمع البام املؤرخ في 
على  املصادقة  و  حضة  املال   2922
العند  تغيير  مع  سهما   59 تحويل 

السابع من القواني  
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 4)8149.
1957I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

PEPINIERE BNI YEZNASSEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
 PEPINIERE BNI YEZNASSEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي رقم 96 
مكرر زنقة 91 حي اإلنارة مكنا9 - 

59999 مكنا9 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
)18ع5.

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تحويل   2922 يناير   19 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اإلنارة  حي   91 زنقة  مكرر   96 »رقم 
مكنا9 - 59999 مكنا9 املغرب« إلى 
جماعة  احمارين  عثما   ايت  »دوار 
مكنا9   59999  - مكنا9  مجاط 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   94 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 442.
1958I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LIDYASERV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
LIDYASERV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 129 

شارع املسيرة الخضراء نرجس 9 - 
9999ع فا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2922/(6(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   9(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIDYASERV
الغرض   -  : غرض الشركة بإيجاز 
املساعدة  تقديم  هو  الشركة  من 
مثل  املنزل  في  لألفراد  والخدمات 
التسوق والتنظيف والتنظيف الكعير 
الوجعات  وتحضير  والكي  البر�سي 
واألعمال اليدوية الصغيرة والبستنة 

الصغيرة.
- التجارة اإللكترونية.

واملساعدة  والتدريب  املشورة   -
والصيانة

- استيراد وتصدير أي مادة تتبلق 
باألشياء املشار إليها أعاله..

 129  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - نرجس 9  شارع املسيرة الخضراء 

9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة امال فطاري : 759 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

259 حصة   : السيد زعيم هشام 

بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فطاري  امال  السيدة 

نرجس  شارع املسيرة الخضراء   129

9 9999ع فا9 املغرب.

عنوانه)ا)  هشام  زعيم  السيد 

نرجس  شارع املسيرة الخضراء   129

9 9999ع فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  زعيم  السيد 

نرجس  شارع املسيرة الخضراء   129

9 9999ع فا9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  ع2  بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم ))714.

195(I

MBGA

 KONIRO ADVISORY

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

 KONIRO ADVISORY SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي رقم ع1 , 
زنقة أحمد املجاطي، إقامة األلب ، 

الطابق 1 ، رقم 8, املباريف - 21999 

الدار العيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع44556

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تم تغيير   2922 فبراير  ع9  املؤرخ في 
 KONIRO« من  الشركة  تسمية 
إلى   »ADVISORY SERVICES

. » MB3O Partners»
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 1ع8144.
1969I

CONSEIL ALJABAL

 VILLA 99 DELE ROSE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL
 AV HASSAN II AZILAL AZILAL،

22000، AZILAL MAROC
 VILLA 99 DELE ROSE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
قصعة مهدية رقم 47ع القنيطرة 

القنيطرة 14999 القنيطرة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1عع64

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 VILLA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. (( DELE ROSE SARL AU
مخبزة و   : غرض الشركة بإيجاز 

حلويات 
و مطبم .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
القنيطرة  47ع  رقم  مهدية  قصعة 

القنيطرة 14999 القنيطرة املغرب 
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : فدوي  رقية  السيدة 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فدوي  رقية  السيدة 
47ع  رقم  مهدية  قصعة  تجزئة 

14999 القنيطرة املغرب .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فدوي  رقية  السيدة 
47ع  رقم  مهدية  قصعة  تجزئة 

14999 القنيطرة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 9477).
1961I

sabahinfo

شركة حونيفا كار
إعال  متبدد القرارات

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

شركة حونيفا كار »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع 
االمام مالك رقم 54 الشقة 8 - 
999ع4 قلبة السراغنة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4487
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من السيد محمد  تفويت الحصص: 
حنيفة 599 حصة بقيمة 199 درهم 

إلى السيد منجي ععد النبي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إضافة السيد منجي ععد النبي شريك 

في الشركة 

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني إلى شركة دات 

املسؤولية املحدودة 
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شركة  هو  للشركة  القانوني  الشكل 

دات املسؤولية املحدودة 
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
إضافة السيد منجي ععد النبي شريك 

في الشركة 
بند رقم ع: الذي ينص على مايلي: 
من السيد محمد  تفويت الحصص: 
حنيفة 599 حصة بقيمة 199 درهم 

إلى السيد منجي ععد النبي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلبة السراغنة بتاريخ 24 

فبراير 2922 تحت رقم 85/2922.

1962I

CABINET RAMI EXPERTISE

ALTINTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

ALTINTECH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع ععد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني فا9. - 

9999ع فا9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7156(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALTINTECH
غرض الشركة بإيجاز : * مبرمج ، 

محلل ، مصمم مبلوماتي.
* االستشارات اإلدارية.

أو  )تاجر  والتصدير  *االستيراد 
وسيط).

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بن  عمارة  الخطابي  الكريم  ععد 
مو�سى الجواش الطابق الثاني فا9. 

- 9999ع فا9 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فركاني عمر : 1.999 حصة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عمر  فركاني  السيد 

أملانيا 19557 برلي  أملانيا.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عمر  فركاني  السيد 

أملانيا 19557 برلي  أملانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 1944.
Iع196

STE CROWN CONSULTING SARL

 STÉ PEDRO STEAM WASH
AND CLEAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°92
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,عEME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STÉ PEDRO STEAM WASH AND
CLEAN SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الكراج 
الكائن بشارع مالقا رقم 92 - 2999ع 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ع6ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STÉ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PEDRO STEAM WASH AND

.CLEAN SARL AU
غسيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وتنظيف وتجفيف السيارات ،
- غسيل بالعخار ، تصريف سريع

- صيانة وإصالح السيارات.
الكراج   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الكائن بشارع مالقا رقم 92 - 2999ع 

الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : السيد أشرف بن محمد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1999  : محمد  بن  السيدأشرف 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أشرف بن محمد عنوانه)ا) 
19زنقة ابن حزم مورو بييخو 2999ع 

الحسيمة املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد أشرف بن محمد عنوانه)ا) 
بييخو  مورو  حزم  ابن  ب19زنقة 

2999ع الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2922 تحت رقم ع15.
1964I

ABA GESTION SARLAU

 ALMAHROUSSA
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 8ع
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 ALMAHROUSSA IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2ععشارع 
ابراهيم الروداني الطابق 5 رقم 21 
إقامة ريحا  حي املباريف - 29999 

الدارالعيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4145ع5
 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMAHROUSSA IMMOBILIER
ترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقارات..
عنوا  املقر االجتماعي : 2ععشارع 
 21 رقم   5 ابراهيم الروداني الطابق 
 29999  - إقامة ريحا  حي املباريف 

الدارالعيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة  4عع   : برة  محمد  السيد 
بقيمة 199 درهم للحصة.

حصة  ععع   : برة  صالح  السيد 
بقيمة 199 درهم للحصة.

ععع   : برة  الرحما   ععد  السيد 
حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برة  محمد  السيد 
شارع  الريا   حي  الحضري  القطب 
29999 الدار  1النواصر  لوداية فيال 

العيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  برة  صالح  السيد 
22- رقم   6 تجزئة أرض النخلة زنقة 
العيضاء  دار   29999 كاليفورنيا   24

املغرب.
السيد ععد الرحما  برة عنوانه)ا) 
2ع  رقم  الوازيس  الروتلي  زنقة  ممر 

29999 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  برة  محمد  السيد 
شارع  الريا   حي  الحضري  القطب 
29999 الدار  1النواصر  لوداية فيال 

العيضاء املغرب
السيد صالح برة عنوانه)ا) تجزئة 
 22-24 رقم   6 زنقة  النخلة  أرض 
العيضاء  الدار   29999 كاليفورنيا 

املغرب
السيد ععد الرحما  برة عنوانه)ا) 
2ع  رقم  الوازيس  الروتلي  زنقة  ممر 

29999 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم )81447.

1965I

» ALIONKA « أليونكة

أليونكة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

» ALIONKA « أليونكة
8، زنقة شتيال حي النخيل ، 49ع29، 

الدار العيضاء املغرب

أليونكة شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8، زنقة 
شتيال حي النخيل - 49ع29 الدار 

العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ع81)41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2918 أكتوبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أليونكة.
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشوكوالتة والحلويات 
واملستلزمات  العضائع  تجارة 

املتبلقة بالنشاط
بأي  الشوكوالتة  تجارة  استغالل 

شكل من األشكال
جميع األنشطة التجارية لحسابه 
ثالثة  أطراف  لحساب  أو  الخاص 
لجميع السلع  بالبمولة أو غير ذلك، 
املنتجة وفًقا لألنظمة املبمول بها في 

املغرب
السلع  جميع  وتصدير  استيراد 
وفقا  واملبدات  االستهالكية  والسلع 

لألنظمة املبمول بها في املغرب
املشاركة في رأ9 املال بأي شكل 

من األشكال.
زنقة   ،8  : عنوا  املقر االجتماعي 
الدار  49ع29   - النخيل  حي  شتيال 

العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : سابق  أسماء  السيدة 
درهم   199.999 بقيمة  حصة 

للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سابق  أسماء  السيدة 

49ع29 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سابق  أسماء  السيدة 

49ع29 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2918 تحت رقم عع996861.

1966I

MARO FIDUS

3AFM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MARO FIDUS

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia maroc

3AFM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 276 

الحسنية 2 بلوك »د« البالية - 

28815 املحمدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2921 دجنبر  1ع  في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   3AFM حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ 

وعنوا   درهم   59.999 رأسمالها 

 2 الحسنية   276 اإلجتماعي  مقرها 

بلوك »د« البالية - 28815 املحمدية 

املالية  اللوضبية  نتيجة  املغرب 

املزرية, انسداد االفاق..
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و عي :
و  الشبيبي  أحالم  السيد)ة) 
د  بلوك   2 الحسنية   276 عنوانه)ا) 
املغرب  املحمدية   28815 البالية 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 276 وفي   2921 دجنبر  1ع  بتاريخ 
الحسنية 2 بلوك د البالية - 28815 

املحمدية املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 16 فبراير 

2922 تحت رقم 48ع.

1967I

FIDUNION-MAROC

FORCELOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2ع

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FORCELOG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع الحاج أحمد مكوار و 21 ، ممر 
الشاطئ الطابق الرابع ، املكتب رقم 

)1 ، عي  السعع. - 29259 الدار 
العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
)411ع5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORCELOG
جمع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتسليمها  وتوزيبها  ونقلها  السلع 

لفائدة الزبناء..

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع الحاج أحمد مكوار و 21 ، ممر 

، املكتب رقم  الشاطئ الطابق الرابع 

الدار   29259  - السعع.  عي    ،  1(

العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

9)8 حصة   : السيد أنس بوزيا  

بقيمة 199 درهم للحصة.

199 حصة   : السيد خالد بنخيرة 

بقيمة 199 درهم للحصة.

السيد ععد السالم ساي�سي حسني 

: 19 حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوزيا   أنس  السيد 

عي  السعع.   ، ممر تيزي أوسلي   ، 1ع 

ع2925 الدار العيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بنخيرة  خالد  السيد 

إقامة أطلنتيك 2 درج 8 ، شقة 145 

الدار العيضاء  ع2925  ، عي  السعع. 

املغرب.

السيد ععد السالم ساي�سي حسني 

عنوانه)ا) إقامة كنوز ، زنقة املجاهد 

بلفيدير..   4 ، ش   1 ، ط  الشنكيطي 

99ع29 الدار العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوزيا   أنس  السيد 

عي  السعع.   ، ممر تيزي أوسلي   ، 1ع 

ع2925 الدار العيضاء املغرب

عنوانه)ا)  بنخيرة  خالد  السيد 

إقامة أطلنتيك 2 درج 8 ، شقة 145 

الدار العيضاء  ع2925  ، عي  السعع. 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 46ع814.

1968I

STE SOCOFISC

mery›s buffets
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE SOCOFISC
 AV MED V IMMEUBLE 7 N°6 ،
23000، BENI MELLAL MAROC

mery›s buffets شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شارع 
محم الخامس .عمارة 7 رقم 6 بني 

مالل 999ع2 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.116(1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2922 فبراير   25 في  املؤرخ 
ذات  شركة   mery’s buffets حل 
رأسمالها  معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا   درهم   199.999
الخامس  محم  شارع  اإلجتماعي 
999ع2  مالل  بني   6 رقم   7 .عمارة 
السعاب  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

شخصية.
و عي :

السيد)ة) مارية بوالل و عنوانه)ا) 
مالل  بني  999ع2  السالم  رياض 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
 BD.MED بتاريخ 25 فبراير 2922 وفي
 V IMMEUBLE 7 N°6 BENI

999عMELLAL 2 بني مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بعني مالل بتاريخ 21 فبراير 

2922 تحت رقم 291.
196(I

ديوا  االستاذ ععد السالم بن شقرو  موثق

ضيعة يطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوا  االستاذ ععد السالم بن 
شقرو  موثق

1, زنقة الحسي  بن علي , الطابق 
االول , م ج , مكنا9 ، 59999، 

مكنا9 املغرب

ضيبة يطو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ضيبة يطو 
, دوار ايت علي او عثما  , الجماعة 

القروية لقصير , دائرة عي  توجطات 
- 51199 الحاجب املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع4421.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   92 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سنتي�سي  رجاء  )ة)  تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   69.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   189.999
92 فبراير  كنزة وزاني شاهدي بتاريخ 

.2922
سنتي�سي  رجاء  )ة)  تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   69.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   189.999
حمزة وزاني شاهدي بتاريخ 92 فبراير 

.2922
سنتي�سي  رجاء  )ة)  تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   69.999
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   189.999
 92 بتاريخ  شاهدي  وزاني  هشام 

فبراير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 758.
1979I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة البيو  الساقية 

الحمراء

SERVICE DEL SUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
البيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 79999، 
البيو  املغرب

SERVICE DEL SUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ليراك بدو  رقم حي املسيرة البيو  - 

79999 البيو  املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

)9ع49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير  1ع 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE DEL SUR

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير  واالستيراد   ، البامة 

واألسرة   ، املتنوعة  والخدمات   ،

والتنظيف .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ليراك بدو  رقم حي املسيرة البيو  - 

79999 البيو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : الرويمي  بشرة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرويمي عنوانه)ا)  السيدة بشرة 

 15 رقم  وجدة  زنقة  السبادة  حي 

البيو  79999 البيو  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرويمي عنوانه)ا)  السيدة بشرة 

 15 رقم  وجدة  زنقة  السبادة  حي 

البيو  79999 البيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 االبتدائية بالبيو  بتاريخ 

2922 تحت رقم 6/2922)ع.

1971I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM

ZERSA IMPMORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM

 RUE DE LA LIBERTE N°17C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 ZERSA IMPMORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قو9 

الدكلي شارع سو9 رقم ) طنجة - 

9999) طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19(585

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

املؤرخ في ع9 نونبر 2921 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ZERSA IMPMORT EXPORT معلغ 

رأسمالها 199.999 درهم وعنوا  

مقرها اإلجتماعي قو9 الدكلي شارع 

سو9 رقم ) طنجة - 9999) طنجة 

املغرب نتيجة ل : فسخ الشركة.

قو9  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - طنجة   ( الدكلي شارع سو9 رقم 

9999) طنجة املغرب. 

و عي :

السيد)ة) هشام زربوح و عنوانه)ا) 

طنجة   7 رقم  شارع ك  الجديد  حي 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   (9999

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

قو9   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

الدكلي شارع سو9 رقم ) طنجة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   2( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 11416.

1972I

STE CECONA SARL

TRANS NAD EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
TRANS NAD EXPRESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي بويا بني 
بويفرور ازغنغا  حي بويا بني بويفرور 

ازغنغا  62999 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7)عع2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2921 نونبر  9ع 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NAD EXPRESS
 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاول النقل االمتبة غير املصحوبة 

والعضائع الوطني والدولي للغير 
2) التصدير واالستيراد.

حي بويا   : عنوا  املقر االجتماعي 
بني  بويا  حي  ازغنغا   بويفرور  بني 
الناظور   62999 ازغنغا   بويفرور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بنهادي ععد الكريم : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1999 السيدبنهادي ععد الكريم : 

بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  ععد  بنهادي  السيد 
 184 رقم  اكوناف  حي  عنوانه)ا) 

62999 الناظور املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  ععد  بنهادي  السيد 
 184 رقم  اكوناف  حي  عنوانه)ا) 

62999 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2922 تحت رقم )4.
Iع197

MANAGEMENT DETROIT PLUS

THE BUILDING SOCIETY
إعال  متبدد القرارات

MANAGEMENT DETROIT PLUS
 PLACE DES NATIONS IMM
 TAJMIL 2EME ETAGE N°10
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
THE BUILDING SOCIETY »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شارع اللة 
فاطمة الزهراء البزيزية اقامة صفاء 
الطعقة الخامسة رقم ع5 طنجة - - 

طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
)8)ع7.

بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
املؤرخ في 96 أكتوبر 2921 تم اتخاذ  

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :991 رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقر االجتماعي للشركة
على  ينص  الذي   :992 رقم  قرار 

مايلي: تغيير تسمية الشركة
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :991 رقم  بند 
من  الشركة  مقر  تحويل  مايلي: 
الزهراء  فاطمة  اللة  شارع  البنوا  
الطعقة  صفاء  اقامة  البزيزية 
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ع5 طنجة الى البنوا   الخامسة رقم 
الخامس  شارع محمد   148 الجديد 
ع1  رقم  االولى  الطعقة  نكتار  اقامة 

طنجة
على  ينص  الذي   :992 رقم  بند 
من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 
الى   THE BUILDING SOCIETY
 NOVELTY الجديدة  التسمية 

DEVELOPEMENT
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 251982.

1974I

cherkaouaudit

NJ INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
NJ INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

شاوية، شارع يوسف إبن تاشفي ، 
زنقة الشهيد رضا، الطابق 4, رقم 

21 - 1999) طنجة اململكة املغربية 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12485(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 NJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTERNATIONAL

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفنادق و دور الضيافة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تاشفي ،  إبن  يوسف  شارع  شاوية، 
زنقة الشهيد رضا، الطابق 4, رقم 21 

- 1999) طنجة اململكة املغربية .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نور الدين الجعاري : 1.999 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجعاري  الدين  نور  السيد 
طنجة   (1999 طنجة  عنوانه)ا) 

اململكة املغربية .
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجعاري  الدين  نور  السيد 
طنجة   (1999 طنجة  عنوانه)ا) 

اململكة املغربية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 28ع251.
1975I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ASLLATEN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE ASLLATEN SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
القصعة لقديمة مدغرة الراشيدية - 

52999 الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   91
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ASLLATEN SARL AU
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
القصعة لقديمة مدغرة الراشيدية - 

52999 الراشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 
والبائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :
اوحسيس  فاطمة  السيدة 
املسجد  شارع   174 رقم  عنوانه)ا) 
52499 الريش  29 غشت الريش  حي 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اوحسيس  فاطمة  السيد 
املسجد  شارع   174 رقم  عنوانه)ا) 
52499 الريش  29 غشت الريش  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

رقم -.
1976I

ISQUARE

ISQUARE
إعال  متبدد القرارات

ISQUARE
زنقة أبو عالء املبري، إقامة أوريليا 
61، الطابق الثاني، الشقة رقم 4 ، 

9999)، طنجة املغرب
ISQUARE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة 
أبو عالء املبري، إقامة أوريليا 61، 

الطابق الثاني، الشقة رقم 4 - 
9999) طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.114961
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   299 تفويت 
درهم للحصة الواحدة،   1.999 فئة 
السيد  لفائدة  سلفا  واملكتتعة 
شركة  في  فرحات،  الحفيظ  ععد 
لصالح شريكه   »ISQUARE SARL»

السيد مونير شكري.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد 
بصفته املسير الوحيد  مونير شكري، 
محدودة.  غير  ملدة  وذلك  للشركة، 
مبامالتها  جميع  في  الشركة  تلزم 
مونير  السيد  الوحيد  املسير  بتوقيع 

شكري.
على  ينص  الذي  ع:  رقم  قرار 
مايلي: تحيي  وإعادة صياغة القانو  
األسا�سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
القانو   صياغة  وإعادة  تحيي  
ذات  شركة  شكل  في  األسا�سي 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 91ع251.
1977I

bemultico بيمولتيكو

AIT HANNA ايت حانة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 196 شقة رقم 91 الزيتو  

املبركة -مكنا9 ، 59969، مكنا9 
مكنا9

ايت حانة AIT HANNA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل في 
تكنكورت مركز تمحضيت - 194ع5 

تمحضيت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
ايت   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AIT HANNA حانة
بائع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

العناء
االشغال املختلفة او العناء

تاجر األجهزة البامة .
محل في   : عنوا  املقر االجتماعي 
194ع5   - تكنكورت مركز تمحضيت 

تمحضيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : حانة  ايت  حدو  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حدو ايت حانة عنوانه)ا) 
تمحضيت  194ع5  تمحضيت  مركز 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حدو ايت حانة عنوانه)ا) 
تمحضيت  194ع5  تمحضيت  مركز 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 81.

1978I

إئتمانية فيدما9

ASSOAM IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية فيدما9
169 شارع مر9 السلطا  
الداالعيضاء ، 29129، 

الدارالعيضاء املغرب
ASSOAM IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 46 ، شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 الدار 
العيضاء 29999 الدار العيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

147ع59
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 مار9   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSOAM IMMO
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

البقاري.
 ،  46  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 6 رقم   2 الطابق  الزرقطوني  شارع 
29999 الدار العيضاء  الدار العيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 599  : حنفية  بوستة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : السالم  السيد عسو ععد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 599  : حنفية  بوستة  السيدة 

بقيمة 199 درهم.
 599  : السالم  السيد عسو ععد 

بقيمة 199 درهم.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بوستة حنفية عنوانه)ا) 
 278 رقم  املنصور  يبقوب  شارع 

29999 الدار العيضاء املغرب.
السالم  ععد  عسو  السيد 
عنوانه)ا) شارع يبقوب املنصور رقم 

278 29999 الدار العيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بوستة حنفية عنوانه)ا) 
 278 رقم  املنصور  يبقوب  شارع 

29999 الدار العيضاء املغرب
السالم  ععد  عسو  السيد 
عنوانه)ا) شارع يبقوب املنصور رقم 

278 29999 الدار العيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2921 تحت رقم 778657.
197(I

BABCOCK SERVICES

بابكوك سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BABCOCK SERVICES
 Rue d›Ifni 6ème étage La 66

 Gironde Casablanca Casablanca
Maroc، 20450، Ville MAROC

بابكوك سرفيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

علي يبتة عي  السعع الدار العيضاء 
الدار العيضاء املغرب 29259 الدار 

العيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ع56)18.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   299( يناير   95 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   64.199.(99»
 64.119.(99« إلى  درهم«   19.999»
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 
املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ع2  بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير )299 تحت رقم 6)1)2ع.

1989I

BABCOCK SERVICES

بابكوك سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

BABCOCK SERVICES
 Rue d›Ifni 6ème étage La 66

 Gironde Casablanca Casablanca
Maroc، 20450، Ville MAROC

بابكوك سرفيس  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع علي 

يبتة عي  السعع  الدار العيضاء 
29259 الدار العيضاء املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع56)18.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تبيي    2915 29 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
فافغيل كريسثوف بيير كمسير وحيد

تعبا لقعول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2915 تحت رقم 8ع5742.

1981I

YEJ INVEST

YEJ INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YEJ INVEST
265، شارع الزرقطوني الطابق ) 
الرقم 2) ، 29916، الدار العيضاء 

املغرب
YEJ INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 

29916 الدار العيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ع12ع51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2921 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 YEJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
غرض الشركة بإيجاز : • شراء أي 
أرا�سي معنية أو غير معنية وكذا أي 

ملكية عقارية؛
البقاري قصد  االنباش  العناء   •

العيع أو اإليجار؛
البقارية،  املمتلكات  تحويل   •
أو  بالقطبة  بامللكية املشتركة  بيبها 

الوحدة؛
• شراء البقارات ألغراض اإليجار 

؛
إدارة أألصول البقارية و املالية   •

للحساب الخاص ولحساب الغير؛
وكيل  وأنشطة  البقارات  إدارة   •

اتحاد املالكي  ؛
دراسات  استشارة،  عملية  كل   •
الحصول،  قصد  خدمات  وتقديم 
البقارية،  املمتلكات  وتفويت  تدبير 
أخرى  عملية  أي  عامة  وبصفة 
وتقديم  الدراسة  لالستشارة، 

الخدمات؛
عناصر  العناء،  مواد  استيراد   •
أي  عامة  وبصفة  واألثاث،  الديكور 

عملية استيراد وتصدير؛
اإلدارة الفندقية وإدارة الشقق   •

الفندقية ؛
• كافة املبامالت التجارية، املالية، 
التي  املنقولة والبقارية   ، الصناعية 
أو  معاشر  بشكل  ترتعط  أ   يمكن 
أو أي  غير معاشر بموضوع الشركة، 

موضوع مشابه أو متصل .

مشاركة الشركة بأي وسيلة في   •

أو  مؤسسة  أو شركات  مقاوالت  أي 

بموضوع  تتبلق  أ   يمكن  ستأسس 

خاصة عن طريق تأسيس  الشركة، 

تضامن،  االسهام،  جديدة،  شركات 

حقوق  أو  صكوك  شراء  أو  اكتتاب 

أو  االتحاد  االندماج،  الشركات، 

الشراكة باملساهمة أو بكراء التسيير..

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 

29916 الدار العيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (59  : الجمالي  ياسي   السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

 59  : البشبا�سي  كنزة  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجمالي  ياسي   السيد 

الطابق  الحكيم  توفيق  زنقة   ،18

العيضاء  الدار   29916  14 شقة   6

املغرب.

البشبا�سي  كنزة  السيدة 

الحكيم  توفيق  زنقة   ،18 عنوانه)ا) 

الدار   29916  14 شقة   6 الطابق 

العيضاء املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الجمالي  ياسي   السيد 

الطابق  الحكيم  توفيق  زنقة   ،18

العيضاء  الدار   29916  14 شقة   6

املغرب

البشبا�سي  كنزة  السيدة 

الحكيم  توفيق  زنقة   ،18 عنوانه)ا) 

الدار   29916  14 شقة   6 الطابق 

العيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

1982I

ALLEGEANCE CONSULTING

OULAD ALI NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطا  
و شارع لعنا  اقامة لينى رقم 51&59 

، 9999)، طنجة املغرب
OULAD ALI NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ع6 تجزئة 

حميدة مسنانة تجزئة الوردة - 
9999) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1248(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2922 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OULAD ALI NEGOCE
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ذلك  في  بما  أشكالها  بجميع  العناء 
والتزجيج والسعاكة  النجارة والطالء 
بالنشاط  املتبلقة  املواد  وجميع 

املشار إليه أعاله.
عنوا  املقر االجتماعي : ع6 تجزئة 
 - الوردة  تجزئة  مسنانة  حميدة 

9999) طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 19.999 الشركة:  رأسمال  معلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   59  : السيد محمد عالوة 

بقيمة 199 درهم للحصة.
 59  : قرموش  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عالوة عنوانه)ا) 71 
تجزئة زينب 2 الدكارات فا9 9999ع 

فا9 املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ابتسام قرموش عنوانه)ا) 
فا9  الدكارات   2 زينب  تجزئة   71

9999ع فا9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2922 تحت رقم 44ع251.

Iع198

BACEGM

اللبخاري ترنصفير تو سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
اللعخاري ترنصفير تو سرفيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دوار والد 
عثا  الوداية - 49999 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122817

 92 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2922 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اللعخاري ترنصفير تو سرفيس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بضائع الغير.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوا  
49999 مراكش   - والد عثا  الوداية 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام بريج : 1.999 حصة 
بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام بريج عنوانه)ا) دوار 
مراكش   49999 الوداية  عثا   والد 

املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام بريج عنوانه)ا) دوار 
مراكش   49999 الوداية  عثا   والد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2922 تحت رقم 1887.
1984I

GHALLIL CONSULTING

TIMIT CAR تيميت كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHALLIL CONSULTING
 DR GHALLIL TAGHZOUTE ،

TINGHIR ،45200 املغرب
تيميت كار TIMIT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 

12 الحي التقليدي 1111 141 - 
45899 تنغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9((1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2922 تقرر حل  ع9 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 TIMIT كار  تيميت  الوحيد  الشريك 
599.999 درهم  معلغ رأسمالها   CAR
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل رقم 
 -  141  1111 التقليدي  الحي   12
45899 تنغير املغرب نتيجة ل : عدم 

في  لالستمرار  الالزمة  الوسائل  توفير 

البمل.

محل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 12 الحي التقليدي 1111 141 - 

45899 تنغير املغرب. 

و عي :

و  مولى  ايت  محمد  السيد)ة) 

املوظفي   تجزئة  9ع  ب  عنوانه)ا) 

املغرب  تينغير   45899 املغرب. 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   98 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2922 تحت رقم 1572.

1985I

HARZEM SERVICES SARLAU

CENTRE WROOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU

 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème

 étage BD Mohamed V ، 26100،

Berrechid MAROC

CENTRE WROOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية عمارة 82 الطابق 4 رقم 16 

حي النخيل الدار العيضاء 49ع29 

الدار العيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

691ع48

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2929 نونبر  9ع 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متعوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE WROOM
بإيجاز  الشركة  غرض 
وصيانة  تركيب  مراقعة،   :

.CHRONOTACHYGRAPHES
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 16 رقم   4 الطابق   82 سمية عمارة 
49ع29  العيضاء  الدار  النخيل  حي 

الدار العيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.999  : نورة  الناجي  السيدة 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.
 1999  : نورة  الناجي  السيدة 

بقيمة 199 درهم.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نورة  الناجي  السيدة 
 29599  19 رقم  6ع  درب لبفو زنقة 

الدارالعيضاء املغرب.
والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نورة  الناجي  السيدة 
 29599  19 رقم  6ع  درب لبفو زنقة 

الدارالعيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2921 تحت رقم 6ع18.
1986I

TRANSLINE ENERGIE

TRANSLINE ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TRANSLINE ENERGIE
 BD BAHMAD N 18 5EME 148

 ETG BELVEDERE ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TRANSLINE ENERGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تجزأة 
تارودانت زنقة 5 رقم 7 سيدي 
مومن - 29999 العيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(4681
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حمزة  حسن  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   259
رشيد  )ة)  259 حصة لفائدة السيد 

الحوزي بتاريخ 18 يناير 2922.
القوتلي  عماد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   259
رشيد  )ة)  259 حصة لفائدة السيد 

الحوزي بتاريخ 18 يناير 2922.
يناير  سبيد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   259
رشيد  )ة)  259 حصة لفائدة السيد 

الحوزي بتاريخ 18 يناير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  العيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2922 تحت رقم 1)8145.
1987I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 BUREAU MIRA
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
 BUREAU MIRA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 84 تجزئة 
البيو  2 شارع اململكة البربية 
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السبودية اقامة البزيزية الطابق 
االر�سي رقم ع بطنجة طنجة 9999) 

طنجة املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8(667

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 يوليوز 2921 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BUREAU MIRA الوحيد  الشريك 
رأسمالها  معلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوا   درهم   199.999,99
اإلجتماعي 84 تجزئة البيو  2 شارع 
اقامة  السبودية  البربية  اململكة 
ع  رقم  االر�سي  الطابق  البزيزية 
بطنجة طنجة 9999) طنجة املغرب 

نتيجة ل : افال9 الشركة .
و حدد مقر التصفية ب 84 تجزئة 
البربية  اململكة  شارع   2 البيو  
الطابق  البزيزية  اقامة  السبودية 
االر�سي رقم ع بطنجة طنجة 9999) 

طنجة املغرب . 
و عي :

و  بوطة  وسيلة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) املجمع الحسني كرم 2 رقم 
املغرب كمصفي  طنجة   (9999  26

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 
مكتب   : بالتصفية  املتبلقة  الوثائق 

الطابع و التسجيل بطنجة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   94 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2921 تحت رقم 7972.
1988I

ديوا  االستاذ ععد السالم بن شقرو  موثق

ضيعة يطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوا  االستاذ ععد السالم بن 
شقرو  موثق

1, زنقة الحسي  بن علي , الطابق 
االول , م ج , مكنا9 ، 59999، 

مكنا9 املغرب

ضيبة يطو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ضيبة يطو 
, دوار ايت علي او عثما  , الجماعة 

القروية لقصير , دائرة , عي  
توجطات - 51199 الحاجب املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع4421.
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
تمت   2922 فبراير   92 في  املؤرخ 

املصادقة على :
وزاني  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية   129.999 شاهدي 
لفائدة  حصة   549.999 أصل  من 
السيد )ة) كنزة وزاني شاهدي بتاريخ 

92 فبراير 2922.
وزاني  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية   129.999 شاهدي 
لفائدة  حصة   549.999 أصل  من 
شاهدي  وزاني  حمزة  )ة)  السيد 

بتاريخ 92 فبراير 2922.
وزاني  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية   129.999 شاهدي 
لفائدة  حصة   549.999 أصل  من 
شاهدي  وزاني  هشام  )ة)  السيد 

بتاريخ 92 فبراير 2922.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  ع2  بتاريخ  بمكنا9  التجارية 

2922 تحت رقم 758.
198(I

eurest compta sarl

UBUNTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

UBUNTO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : الشقة 
رقم ع الطابق 2 إقامة بنزاكور زنقة 
الحسيمة أطلس 41 - 9999ع فا9 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5(197
بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 
2922 تقرر حل  91 فبراير  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   UBUNTO
املحدودة معلغ رأسمالها 5.999 درهم 
الشقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
إقامة بنزاكور زنقة   2 الطابق  ع  رقم 
9999ع فا9   -  41 الحسيمة أطلس 
و  التصفية  لقفل  نتيجة  املغرب 

الشطب من السجل التجاري.
و عي :

و  بوحيادي  جواد  السيد)ة) 
ترنداد  زنقة  8ع  الرقم  عنوانه)ا) 
الشقة 4 مدخل ب الزهور 1 9999ع 

فا9 املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انبقاد الجمبية الختامية 
الشقة  وفي   2922 فبراير  ع9  بتاريخ 
إقامة بنزاكور زنقة   2 الطابق  ع  رقم 
9999ع فا9   -  41 الحسيمة أطلس 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا9  التجارية 

2922 تحت رقم 1995/922.
19(9I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 ENTREPRISE RIAD EL
KHAIR LILBINAA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
 ENTREPRISE RIAD EL KHAIR

LILBINAA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
البربي الوادي و شارع الجيش امللكي 

- 26999 سطات املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((7

بمقت�سى الجمع البام اإلستثنائي 

تم   2995 يوليوز   95 في  املؤرخ 
قدره  بمعلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.999.999»

 1.199.999« إلى  درهم«   199.999»

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديو  الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 يوليوز  االبتدائية بسطات بتاريخ 

2995 تحت رقم 95/)18.

19(1I

بروفيد خدمات متبددة ش.م.م ش و

COFFETALK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

بروفيد خدمات متبددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم ع تطوا  ، 949ع)، 

تطوا  املغرب

COFFETALK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد داود اقانة بدر رقم ع9 - 

999ع) تطوا  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ع2859.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2921 تقرر حل  ع9 دجنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

معلغ   COFFETALK الشريك الوحيد 
وعنوا   درهم   199.999 رأسمالها 

داود  مقرها اإلجتماعي شارع محمد 

تطوا   999ع)   - ع9  اقانة بدر رقم 

عدم التمكن من   : املغرب نتيجة ل 

تمويل املشروع.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

محمد داود اقامة بدر رقم ع - 999ع) 

تطوا  املغرب. 
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و عي :
و  الصردي  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) فيال فيستا الشارع الرئي�سي 
املغرب  طنجة  999ع)   18 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  البقود  تعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   14 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2921 تحت رقم 711ع.
19(2I

بروفيد خدمات متبددة ش.م.م ش و

AYOUDRI TRAVAUX
إعال  متبدد القرارات

بروفيد خدمات متبددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم ع تطوا  ، 949ع)، 

تطوا  املغرب
AYOUDRI TRAVAUX »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي الديزة 

شارع الكروا  زنقة 4 - 999ع) 
مرتيل املغرب.

»إعال  متبدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28225
بمقت�سى الجمع البام االستثنائي 
تم اتخاذ    2922 فبراير   92 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السادة  من  كل  ربي   الحصص  بيع 

ادريس احديدو و ايوب احديدو و بي  

السيدة حياة بولوبا  و التي امتلكت 

بموجعه السيدة حياة بولوبا  جميع 

 1999 العالغة  و  الشركة  حصص 

حصة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

السيد  السابق  املسير  ابراء  مايلي: 

التسيير  مهمة  من  احديدو  ادريس 

بولوبا   بالسيدة حياة  مع تبويضه 

و الساكنة   LG  7784 بطاقة مغربية 

تطوا  و التي   15 بشارع تمودة رقم 

عبرت عن قعولها و تحملها لذلك 

قرار رقم ع: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة ذات مهام محدودة الى شركة 

ذات مهام محدودة بشريك وحيد 

وتعبا لذلك تم تبديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
راسمال الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص املكونة لرا9 املال

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: التسيير و التوقيع القانوني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 9ع5.

Iع)19

بروفيد خدمات متبددة ش.م.م ش و

 AYHA IMPORT AND

WHOLESALE BV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متبددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم ع تطوا  ، 949ع)، 

تطوا  املغرب

 AYHA IMPORT AND

WHOLESALE BV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شارع 

وجدة زنقة ب رقم 4 - 999ع) 

تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

87)9ع

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2922 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متعوعة  الشركة  تسمية 

 AYHA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMPORT AND WHOLESALE BV

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية و املشروبات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

وجدة زنقة ب رقم 4 - 999ع) تطوا  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 199.999 معلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.999  : حمدي  ايمن  السيد 

حصة بقيمة 199 درهم للحصة.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمدي  ايمن  السيد 

رقم  ع  شارع البربي التمسماني زنقة 

2 999ع) تطوا  املغرب.

والبائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حمدي  ايمن  السيد 

رقم  ع  شارع البربي التمسماني زنقة 

2 999ع) تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 االبتدائية بتطوا  بتاريخ 

2922 تحت رقم 68.

19(4I
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املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 

ملف عدد 2922/18

حساب عدد 4185

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

ومسجل بمراكش   2921 يونيو  9ع   

بتاريخ 28 ديسمبر 2991 :

فيصل  الثميري  السيد  قام 

الحامل للعطاقة الوطنية تحت رقم 

أركا   بتجزئة  القاطن   E577288

سبادة  تسلطانت   117 رقم  كولف 

التجاري  األصل  بتقديم  مراكش 

كحصة للشركة.

»الثمري فيصل«  لفائدة الشركة 

جميع األصل التجاري الكائن مقرها 

6 زاوية  2 إقامة تساوت  بمكتب رقم 

وزنقة فرقاال مجمع   6 شارع محمد 

الغول مراكش واملبد ملكتب واملسجل 

 (2644 بالسجل التجاري تحت رقم 

واملبنوية  املادية  عناصره  بجميع 

كمجموع  درهم   499.999 بمعلغ 

تم  والتي  املذكورة  الشركة  حصص 

املحاسعة  خعيرة  طريق  عن  تثبيتها 

طريق  عن  زاكور  بن  ايما   السيدة 

تقرير مم�سي من طرفها.

أعاله  املذكور  العائع  دائني  فبلى 

قسم  الى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  االول  االعال   نشر 

الخامس عشر من نشر االعال  الثاني.

اإلعال   الثاني

عن رئيس كتابة الضعط

12 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع األصل التجاري

ملف رقم : )2922/1
حساب عدد 4297

بمقت�سى عقد موثق أمام األستاذ 
يوم  بمراكش  موثق  محدا  جمال 
بتاريخ  ومسجل   2921 أكتوبر   5
باعت  بمراكش   2921 أكتوبر   12
شركة   »ATHENA XENIA« شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 
التجاري  بالسجل  مسجلة  وحيد 
مقرها  ع6814  رقم  تحت  بمراكش 
درب   26 رقم  بمراكش  االجتماعي 
طرف  من  ممثلة  القصعة  الرحالة 
  HERVE EL KESLASSY السيدة 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 
بمراكش  والساكن   E215(94 رقم 
 28 عرصة العاشا عمارة ايما  شقة 
 VINCENT, HUBERT, للسيد  جليز 
HONORE JAQUES SUBE، الحامل 
 14DC1(165 رقم  سقر  لجواز 
 ANAIS, NATHALIE, والسيدة 
 JOSETTE, CHRISTIANE SUBE
 20DF55272 الحامل لجواز سفر رقم
 RIAD« املسمى  التجاري  األصل  كل 
املادية  عناصره  بجميع   »LILEN
 26 رقم  بمراكش  الكائن  واملبنوية 
دب الرحالة القصعة املبد الستغالل 
منزل الضيافة وهو مسجل بالسجل 
ع6814  التجاري بمراكش تحت رقم 
بالسجل التحليلي وذلك بثمن قدره 
وسعبة  وتسبو   واثنا   سعبمائة 
)99.999ع  دراهم وخمسو  سنتيم 

.(HD
أعاله  املذكور  العائع  دائني  فبلى 
قسم  إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال   نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعال  الثاني.

اإلعال   الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 8ع94ع1
حساب رقم : 17957

عقد تقدمه
إشبار

الحامل  املهدي  بريسول  السيد 
 BE56(985 للعطاقة الوطنية رقم

بصفته ممتل للشخص الطعيعي 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
66ع18ع  عدد  تحت  العيضاء 
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور 

التكوين.
خصاصها كالتالي :

تم تصريح على مايلي :
تم القيام بتقدمه طعيبية لشركة 
 SOCIETE NOUR HOUDA CASA
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد مقرها االجتماعي 
بإقامة حي الحسني حي ليساسفة 
ع  رقم   55 تجزئة ياسي  تجزئة رقم 

العيضاء
تم املساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطعيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للبناصر  مالكة  الشركة  وتصعح 
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو  
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمه  الحال  التجاري 
توقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا 
النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 

العيضاء.
ب إقامة حي الحسني حي ليساسفة 
ع  رقم   55 تجزئة ياسي  تجزئة رقم 
العيضاء  واملسجل بالسجل التجاري 
66ع18ع   تحت عدد  بالدار العيضاء 
بمكتب  تسجل  فالتبرضات  وبذلك 
بكتب  التجارية  باملحكمة  الضعط 

السجل التجاري. 
اإلعال   الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

52 مكرر

املحكمة التجارية بالدار العيضاء
ملف رقم : 6ع94ع1
حساب رقم : 17954

عقد تقدمة
الحامل  ناصر  احمد  السيد 
رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 
للشخص  ممثل  بصفته   B558641
الطعيعي واملسجل بالسجل التجاري 
 185(69 رقم  العيضاء  بالدار 
وبصفته مسير وحيد في شركة في طور 

التكوين خصائصها التالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طعيبية لشركة 
 SOCIETE AZAGHARE AKKA»
شركة   EQUIPEMENT« SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
زنقة   ،77 االجتماعي  مقرها  واحد 
 2 زاوية شارع  ععد الكريم الخطابي، 
املساهمة  تم  العيضاء  الدار  مار9، 
بجميع  أعاله  املذكورة  الشركة  في 
األصل  وخصوم  أصول  عناصر 
الطعيعي وتصعح  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للبناصر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو  
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا 
اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 
األصل   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 
 ،77 التجاري الكائن بالدار العيضاء 
زاوية  الخطابي،  الكريم  ععد  زنقة 
العيضاء،  الدار  مار9،   2 شارع 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
رقم  تحت  العيضاء  بالدار  التجارية 

.185(69
تسجل  التبرضات  فإ   وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضعط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري.
اإلعال   الثاني
رئيس كتابة الضعط

53 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية



عدد 5796 - 6 شبعا  ع144 )) مار9 2922)الجريدة الرسمية   4522

املحكمة التجارية بالدار العيضاء

ملف رقم : 4ع94ع1

حساب رقم : 17959

عقد تقدمة

الحاملة  برادة  سبدية  السيدة 

 R15975 رقم  الوطنية  للعطاقة 

الطعيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

رقم  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

وحيدة  مسيرة  وبصفتها   295788

التكوين خصائصها  في طور  لشركة 

كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طعيبية لشركة  

 PHARMACIE DU ROND POINT

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد  بشريك  محدودة 

موالي  شارع   ،219 ب  االجتماعي 

تم  البرنو�سي   Aع العاعمراني  محمد 

املساهمة في الشركة املذكورة أعاله 

بجميع عناصر أصول وخصوم األصل 

وتصعح  الطعيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للبناصر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 

العيضاء ب 219، شارع موالي محمد 

ومسجل  البرنو�سي،   Aع العاعمراني 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بالدار العيضاء تحت رقم 295788.

تسجل  فالتبرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضعط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري.

اإلعال   الثاني
رئيس كتابة الضعط

54 مكرر

املحكمة التجارية بالدار العيضاء

ملف رقم : 9412ع1

حساب رقم : 16772

عقد تقدمة

السيد محمد الرازي اإلسماعيلي 

رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل 

BK158648 بصفته ممثل للشخص 

الطعيعي ومسجل بالسجل التجاري 

وحيد  وبصفته مسير  164)5ع  رقم 

التكوين خصائصها  في طور  لشركة 

كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طعيبية لشركة 

 STE PHARMACIE ANNAJAT

ذات  شركة   CASA SARL AU

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مقرها االجتماعي 21، عمارة ج شارع 

تيشكا البستا  حي اإلنارة عي  الشق 

الدار العيضاء تم املساهمة في الشركة 

املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول 

للشخص  التجاري  األصل  وخصوم 

مالكة  الشركة  وتصعح  الطعيعي 

من يوم  للبناصر املساهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

ب  الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

عمارة ج شارع تيشكا البستا    ،21

حي اإلنارة عي  الشق الدار العيضاء  

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 

رقم  تحت  العيضاء  بالدار  التجارية 

164)5ع.

تسجل  فالتبرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضعط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
اإلعال   الثاني
رئيس كتابة الضعط

55 مكرر

املحكمة التجارية بالدار العيضاء

ملف رقم : 9419ع1

حساب رقم : 16757

عقد تقدمة

السيد غرب ععد الهادي الحامل 

 QA1228ع رقم  الوطنية  للعطاقة 

الطعيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

وبصفته  2ع166ع  رقم  العيضاء 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين 

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طعيبية لشركة 

 PHARMACIE EL MOSTAKBAL

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد  بشريك  محدودة 

حي  ارفود  شارع  ع6،  ب  االجتماعي 

املستقعل الدار العيضاء تم املساهمة 

بجميع  أعاله  املذكورة  الشركة  في 

األصل  وخصوم  أصول  عناصر 

الطعيعي وتصعح  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للبناصر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

ب  الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

ع6، شارع ارفود حي املستقعل الدار 

العيضاء  واملسجل بالسجل التجاري 

العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم 2ع166ع.

تسجل  فالتبرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضعط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

اإلعال   الثاني
رئيس كتابة الضعط

56 مكرر

املحكمة التجارية بالدار العيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم 9498ع1

حساب رقم 16755

الحاملة  رشيدة،  الناقي  السيدة 

 BJ244125 رقم  الوطنية  للعطاقة 

الطعيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

العيضاء تحت رقم 719ع49 وبصفتها 

طور  في  لشركة  وحيدة  مسيرة 

التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طعيبية لشركة 

 PHARMACIE ABOUAB ESSALAM

»صيدلية أبواب السالم«   SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك 

 2  واحد مقرها االجتماعي ب السالم 

الغالم،  أهل  8ع  ج  رقم   تجزئة 

الدار العيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطعيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للبناصر  مالكة  الشركة  وتصعح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 

رقم  تجزئة   ،2 السالم  ب   العيضاء 

ج 8ع أهل الغالم، الدار العيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

العيضاء تحت رقم 719ع49.

وبذلك فالتبرضات تسجل بمكتب 

بكتب  التجارية  باملحكمة  الضعط 

السجل التجاري.
اإلعال   الثاني
رئيس كتابة الضعط

57 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار العيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم 9496ع1

حساب رقم 16754

ابجاني،  الرحيم  ععد  السيد 

رقم  الوطنية  للعطاقة  الحامل 

للشخص  ممثل  بصفته   BK796ع(
الطعيعي ومسجل بالسجل التجاري 

 449666 رقم  تحت  العيضاء  بالدار 

وبصفته مسير وحيد لشركة في طور 

التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طعيبية لشركة 

 PHARMACIE HAY ASSOUROUR

السرور«  حي  »صيدلية   SARL AU

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب  االجتماعي  مقرها  واحد  بشريك 

 ،1 12 رقم  2 إقامة  حي السرور ج ح 

الطابق السفلي H، الدار العيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطعيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للبناصر  مالكة  الشركة  وتصعح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

بالدار العيضاء ب حي السرور ج ح 2 

 ،H إقامة 12 رقم 1، الطابق السفلي 

الدار العيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

العيضاء تحت رقم 449666.

وبذلك فالتبرضات تسجل بمكتب 

بكتب  التجارية  باملحكمة  الضعط 

السجل التجاري.
اإلعال   الثاني
رئيس كتابة الضعط

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار العيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم 9494ع1

حساب رقم 16756

الحامل  الحارتي،  محمد  السيد 

 B68)57ع رقم  الوطنية  للعطاقة 

الطعيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

العيضاء تحت رقم 18ع185 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طعيبية لشركة 

 ETS MED EL HARTI SARL AU

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب  االجتماعي  مقرها  واحد  بشريك 

عي   طريق زناتة،   ،2 تجزئة ريو رقم 

السعع، الدار العيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطعيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للبناصر  مالكة  الشركة  وتصعح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

وسيكو   البقد  هذا  توقيع  من 

االنشاء  ابتداء  االنتفاع  أيضا  لها 

النهائي لهذه الشركة األصل التجاري 

ب تجزئة ريو  الكائن بالدار العيضاء 

السعع،  عي   زناتة،  طريق   ،2  رقم 

الدار العيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

العيضاء تحت رقم 18ع185.

وبذلك فالتبرضات تسجل بمكتب 

بكتب  التجارية  باملحكمة  الضعط 

السجل التجاري.
اإلعال   الثاني
رئيس كتابة الضعط

59 مكرر

املحكمة التجارية بالدار العيضاء

ملف رقم : 9492ع1

حساب رقم : )1661

عقد تقدمة
الحاملة  عثماني  هدى  السيدة 

رقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

W258196 بصفته ممثلة للشخص 
الطعيعي واملسجل بالسجل التجاري 

 42(299 رقم  العيضاء  بالدار 

وبصفتها مسيرة وحيدة في شركة في 

طور التكوين خصائصها التالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طعيبية لشركة 

 LABORATOIRE OTHMANI»

 D’ANALYSES MEDICALES«

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد  بشريك  املحدودة 

االجتماعي حي البمرية إقامة القد9 

مجموعة 19 محل رقم 2 عي  الشق، 

الدار العيضاء تم املساهمة في الشركة 
املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول 

للشخص  التجاري  األصل  وخصوم 

مالكة  الشركة  وتصعح  الطعيعي 

من يوم  للبناصر املساهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا 

اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 

األصل   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

حي  العيضاء  بالدار  الكائن  التجاري 

مجموعة  القد9  إقامة  البمرية 

الدار  الشق،  عي    2 رقم  محل   19
العيضاء، واملسجل بالسجل التجاري 

العيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم 299)42.

تسجل  التبرضات  فإ   وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضعط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري.
اإلعال   الثاني
رئيس كتابة الضعط

60 مكرر

املحكمة التجارية بالدار العيضاء

ملف رقم : 9544ع1

حساب رقم : ع)185

بيع أصل تجاري

حدو  كلثوم  السيدة  فوتت 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحاملة 

رقم B1(6(25 لفائدة السيد لحسن 

التبريف  لعطاقة  الحامل  الرامي 

والسيدة   B1787ع رقم  الوطنية 

لعطاقة  الحاملة  جداوي  كلثومة 

 BJ4(528 رقم  الوطنية  التبريف 

لشركة  مسيرا   بصفتهما  يمثال  

شركة   »PLACE VOYAGEURS»

محدودة املسؤولية مقرها االجتماعي  

اوفيس  بريما  إقامة  العيضاء  بالدار 

الطابق   16 رقم  شقة   195 رقم 

 11 الثالث زاوية مصطفى املباني و 

التجاري  بالسجل  واملسجل  يناير 

األصل  مجموع   527745 رقم  تحت 

)كريمري)  التجاري ععارة عن مقهى 

زنقة  ع6  العيضاء  بالدار  الكائن 

محمد بن الرا�سي السالوي بلفيدير، 

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

462)ع4.

تسجل  التبرضات  فإ   وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضعط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  العيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

اإلعال   الثاني

عن رئيس كتابة الضعط

61 مكرر
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املحكمة التجارية بطنجة
 ملف تفويت اصل تجاري

عن طريق العيع

ملف رقم : 2922/12

كتابة  مصلحة  رئيس  يبلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضعط 

أنه بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في ع1 

فاطمة  السيدة  باعت   ،2922 يناير 

البالية  حي  بطنجة  الساكنة  سكال 

 2( رقم  سجلما�سي  احمد  زنقة 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  والحاملة 

بالسجل  واملسجلة   K8ع928ع عدد 

 ،((752 التجاري بطنجة تحت رقم 

الكائن  التجاري  االصل  مجموع 

 52 رقم  مصور  بني  زنقة  بطنجة 

مرشا  لفائدة السيد أحمد بيفركا  

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 

قيمة  وحددت   ،N222492 عدد 

االصل التجاري موضوع العيع في معلغ 

إجمالي قدره 29.999 )عشرو  ألف) 

درهم.

التبرضات  جميع  فإ   وعليه 

تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة 

15 يوما ابتداء من تاريخ  داخل أجل 

84 للفصل  طعقا  الثانية   النشرة 

وما يليه من مدونة التجارة.
اإلعال   الثاني

عن  رئيس كتابة الضعط

خديجة أقشور

19 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 ملف تفويت اصل تجاري

عن طريق الهعة

ملف رقم : ع2922/1

كتابة  مصلحة  رئيس  يبلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضعط 

 1( أنه بمقت�سى عقد هعة مؤرخ في 

ابراهيم  السيد  وهب   ،2922 يناير 

القد9  حي  بطنجة  الساكن  هردوز 
بير الشيفاء والحامل   ( 7ع رقم  زنقة 

عدد  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

بالسجل واملسجل   KB195752

التجاري بطنجة تحت رقم 159862، 

مجموع االصل التجاري الكائن بطنجة 

22 مكرر  128 رقم  حي بنكيرا  زنقة 

الحامل  السيد جواد هردوز  لفائدة 

عدد  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

االصل  قيمة  وحددت   ،KB((148

التجاري موضوع العيع في معلغ إجمالي 

درهم. ألف)  )عشرة   19.999 قدره 

التبرضات  جميع  فإ   وعليه 

تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة 

15 يوما ابتداء من تاريخ  داخل أجل 

84 للفصل  طعقا  الثانية   النشرة 

وما يليه من مدونة التجارة.

اإلعال   الثاني
عن  رئيس كتابة الضعط

خديجة أقشور

20 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

 ملف تفويت اصل تجاري

عن طريق العيع

ملف رقم : 2922/14

كتابة  مصلحة  رئيس  يبلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضعط 

في مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى   أنه 

السيد  باع   ،2921 ديسمبر   22  

بطنجة  الساكن  بودرات  منصف 

الدرعي  ناصر  ابن  زنقة  النزاهة  حي 

التبريف  لعطاقة  والحامل   19 رقم 

واملسجل   K2841ع( عدد  الوطنية 

بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 

التجاري  االصل  مجموع  789ع7، 

الذي هو ععارة عن صيدلية والكائن 

إقامة  امللكي  الجيش  شارع  بطنجة 

لفائدة   9 بلوك  )ع1  رقم  يمانية 

السيدة نادية الدغار الحاملة لعطاقة 

 GK16982 عدد  الوطنية  التبريف 

موثقة  وكالة  بمقت�سى  تنوب  التي 

2929 عن السيد  15 ديسمبر  بتاريخ 

رضا بحاجي الحامل لعطاقة التبريف

وحددت   ،D(88(87 الوطنية عدد   

قيمة االصل التجاري موضوع العيع 

 699.999 قدره  إجمالي  معلغ  في 

)ستمائة ألف) درهم.

التبرضات  جميع  فإ   وعليه 

تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة 

15 يوما ابتداء من تاريخ  داخل أجل 

84 للفصل  طعقا  الثانية   النشرة 

وما يليه من مدونة التجارة.

اإلعال   الثاني

عن  رئيس كتابة الضعط

خديجة أقشور

21 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف تقديم اصل تجاري كحصة في 

 شركة في طور التأسيس

ملف رقم : 2922/11

يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط 

 باملحكمة التجارية بطنجة أنه بمقت�سى

 ،2922 يناير   4 عقد عرفي مؤرخ في 

الحامل  عادل حسوا   السيد  قدم 

عدد  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

حي  بطنحة  والساكن   K169577

بالسجل  واملسجل  الرهراه  بوبانة 

6444ع،  التجاري بطنجة تحت رقم 

بطنجة  الكائن  التجاري  األصل 

 127 رقم  الشيفا  بير  القواد9  حي 

كحصة في شركة في طور التأسيس 

 GRANDE PHARMACIE« مسماة 

.»AL JAMAE SARL AU

وبناء على تقرير مراقب الحصص 

2921 فقد تم  ع2 ديسمبر  املؤرخ في 

تقييم األصل التجاري املذكور أعاله 

)أرببمائة وتسبو    4(9.999 بقيمة 

ألف) دهم.

التبرضات  جميع  فإ   وعليه 
تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة 
15 يوما ابتداء من تاريخ  داخل أجل 
84 للفصل  طعقا  الثانية   النشرة 

وما يليه من مدونة التجارة.
اإلعال   الثاني

عن  رئيس كتابة الضعط

خديجة أقشور

22 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شبعة مبالجة صبوبة املقاولة

ملف تسوية قضائية لشركة هابس 
سانس

ملف رقم : 2922/91
إشبار

عن  الصادر  الحكم  بمقت�سى 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 
التجاري  امللف  في   2922 فبراير   ع 

رقم 92/64ع2921/8 حكم رقم 5.
قضت املحكمة التجارية بالرباط 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح 
بزنقة  الكائنة  سانس  هابي  لشركة 
الروز سكتور 11 تجزئة U1 رقم 4 حي 
بالسجل  املسجلة  الرباط  الرياض، 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم ع14156.
بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في 29 نوفمبر 2929.
قاضيا  ععو  ليلى  السيدة  بتبيي  
منتدبا والسيد سبيد زروال قاضيا 
هشام  والسنديك  بالنيابة  منتدبا 
بن ععد هللا مكلفا بمراقعة عمليات 

تسيير املقاولة.
التصريح بكو  هذا الحكم مشمول 

بالنفاذ املعجل بقوة القانو .
الدائني   من  فاملطلوب  وعليه، 
املبي   للسنديك  بديونهم  التصريح 
املعالغ  ضمن قائمة موقبة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشبار  هذا 
بالنسعة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائني  القاطني  خارج اململكة 
729 من   ،584 املغربية طعقا للمواد 

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة السجل التجاري

16
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املحكمة التجارية بالرباط
شبعة مبالجة صبوبة املقاولة

ملف تسوية قضائية لشركة فوكال 
بيالنغ

ملف رقم : 12/)291
بيا  بإيداع قائمة الديو 

)املادتي  2ع7-عع7 من مدونة التجارة)
إسم السنديك أمهارش ععد القادر

ليكن في علم البموم أ  الديو  
مسطرة  إطار  في  تحقيقها  تم  التي 
فوكال  لشركة  القضائية  التصفية 
بكتابة  قائمتها  وضبت  قد  بيالنغ 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

بالرباط - شبعة صبوبات املقاولة.
ملقتضيات  وتطعيقا  عليه،  بناء 
من مدونة التجارة يمكن  2ع7  املادة 
لألغيار اإلطالع عليها وتقديم ما لديهم 
أجل  داخل  ومطالب  تشكيات  من 
العيا   هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   15

بالجريدة الرسمية.
اإلطالع  شخص  لكل  يمكن  كما 
عليها بكتابة الضعط تطعيقا ملقتضيات 

املادة عع7 من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

17

املحكمة التجارية بالرباط
شبعة صبوبات املقاولة

ملف تسوية / تصفية قضائية 
لشركة زيرافي للعناء رقم : 

7/ع9ع2918/8
اسم السنديك : عادل فاخر
بيا  بإيداع قائمة الديو 

)املادتي  2ع7 و عع7 من مدونة 
التجارة)

ليكن في علم البموم أ  الديو  
مسطرة  إطار  في  تحقيقها  تم  التي 
زيرافي  لشركة  القضائية  التصفية 
بكتابة  قائمتها  وضبت  قد  للعناء، 
التجارية  املحكمة  لدى  الضعط 

بالرباط - شبعة صبوبات املقاولة-.
ملقتضيات  وتطعيقا  عليه،  وبناء 
من مدونة التجارة يمكن  2ع7  املادة 
لألغيار االطالع عليها وتقديم ما لديهم 
أجل  داخل  ومطالب  شكايات  من 
العيا   هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   15

بالجريدة الرسمية.

االطالع  شخص  لكل  يمكن  كما 
تطعيقا  الضعط  بكتابة  عليها 
مدونة  من  عع7  املادة  ملقتضيات 

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

18

املحكمة التجارية بالرباط
شبعة صبوبات املقاولة

ملف تصفية قضائية رقم : 
2914//12

ملف التوزيع رقم 9ع/94ع2922/8
بتاريخ 8 فبراير 2922

امر عدد 45
بيا  بإيداع أمر توزيع منتوج 
التصفية القضائية لشركة 

صوكافيف
)املادة 668 من مدونة التجارة)

املبنيي   األطراف  علم  في  ليكن 
منتوج   توزيع  أمر  إيداع  تم  قد  أنه 
لشركة  القضائية  التصفية 
للتصفية  الخاضبة  صوكافيف 
لدى  الضعط  بكتابة  القضائية 
شبعة   - بالرباط  التجارية  املحكمة 

صبوبات املقاولة-.
ملقتضيات  وتطعيقا  عليه،  وبناء 
من مدونة التجارة يمكن   668 املادة 
التوزيع،  بهذا  املبنيي   لألطراف 
الطبن فيه باالستئناف داخل أجل 
العيا   هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   15

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

19

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2922/97
حساب رقم : 8ع48

الطرف األول :
بطاقة  رقم  بولنوار،  محمد 
مغربي   V24)عع  : التبريف الوطنية 

الجنسية.
الطرف الثاني :

 STE PHARMACIE MOULAY
ALI CHRIF مسيرها القانوني محمد 
التبريف  بطاقة  رقم  بولنوار، 

.Vالوطنية : 24)عع

األصل التجاري : صيدلية.

468 شارع موالي  : تمارة  البنوا  

علي الشريف رقم 1.
رقم السجل التجاري : 24ع87.

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال   األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

21 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2922/98

حساب رقم : 5764

الطرف األول :
بطاقة  رقم  القرطوبي،  الحسي  

التبريف الوطنية A122174 ، مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  القرطوبي،  الحسن 

التبريف الوطنية A112791، مغربي 

الجنسية.

املواد  بيع   : التجاري  األصل 

الغذائية بالتقسيط.
 ،59 رقم  لعنا ،  شارع   : البنوا  

الرباط رقم السجل التجاري : 87244.

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال   األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

22 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2922/)9

حساب رقم 4856

 AMR« شركة   : األول  الطرف 

ممثلها   »SERVICES SARL AU

القانوني محمد عمراوي رقم العطاقة 

 ،A115481 رقم  الوطنية  التبريف 

مغربي الجنسية.

 AQUITY« شركة : الطرف الثاني 

ممثلها   »MOROCCO SARL AU

: خولة خلوق رقم العطاقة  القانوني 

 ،AA56169 رقم  الوطنية  التبريف 

مغربية الجنسية.

 LAVAGE DE  : التجاري  األصل 

LINGE، البنوا  : الرباط أكدال 15 

1. رقم  زنقة اكلما  سيدي علي رقم 

السجل التجاري : )7495.

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

(15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال   األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

23 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2922/96

حساب رقم : 4788

الطرف األول :

ورثة نبيمة بنامغار، وهم الحنفي 

بنامغار، رقم بطاقة التبريف الوطنية 

A48(92 ، سارة منظري، رقم بطاقة 

.Aالتبريف الوطنية 166)7ع

الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  منظري،  هشام 

مغربي   A42(86ع التبريف الوطنية 

الجنسية.

األصل التجاري : كاتب عمومي.

البنوا  : متجر رقم 6، زاوية شارع 

ععد الكريم الخطابي وزنقة ليشعونة، 

الرباط رقم السجل التجاري : 51914.

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال   األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

7 مكرر
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املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2922/95

حساب رقم : 4778

الطرف األول :

بطاقة  رقم  حمو،  او�سي  محمد 

التبريف الوطنية 4ععA428، مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  البسري،  الحسي  

AA49617 مغربي  التبريف الوطنية 

الجنسية.

األجهزة  بيع   : التجاري  األصل 

الهواتف النقالة.

البنوا  : الرباط ح.ي.م حي املنزه، 
124 رقم السجل  مركب املنال، رقم 

التجاري : 87224.

بمصلحة  التبرضات  وستقعل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
اإلعال   األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

8 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2922/91
حساب رقم : 4584

الطرف األول :
ورثة امليلودي طاها.

الطرف الثاني :
العطاقة  رقم  الرازي،  سميرة 
 ،W17465ع التبريف الوطنية رقم 

مغربية الجنسية.
األصل التجاري : بيع املالبس.

 19 الكائن زنقة   1 رقم   : البنوا  
حي الرشاد الرباط.

رقم السجل التجاري : 8976ع.
بمصلحة  التبرضات  وستقعل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعال  الثاني.
النشرة الثانية 

رئيس مصلحة السجل التجاري

30 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : ع2922/9
حساب رقم : 46646

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
بإدارة   املسجل   2921 أبريل   14
ماي   4 بتاريخ  بالرباط  الضرائب 
 RE1897ع/OR املرجع   2921
السيد  قام   14218/DV5812
لعطاقة  الحامل  محمد،  بوراشدي 
 L(6868 رقم  الوطنية  التبريف 
بالسجل  املسجل  الجنسية  مغربي 
باملحكمة  4)ع5  رقم  التجاري 
طعيعي  كشخص  بسال  االبتدائية 
إلى تحويل واملساهمة بجميع أصول 
شركة   : والتزاماته إلى الطرف الثاني 
 DECOLLETAGE BOURACHDI

.SARL AU
الرحمة  حي   : االجتماعي  مقرها 
سال،  2ع12،  تجزئة  دال،  سكتور 
بوراشدي  السيد   : القانوني  ممثلها 

محمد مغربي الجنسية.
بمصلحة  التبرضات  وستقعل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من 
صدور اإلعال  الثاني واإلعال  األول.

النشرة الثانية 
6 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

ملف عدد ع2922/9
إعال  عن تقديم أصل تجاري 

كحصة في شركة
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2922 يناير  ع9  بتاريخ  اإلمضاء 
 2922 يناير   15  : بتاريخ  واملسجل 
بن  بالفقيه  التسجيل  بإدارة 
احمد  امللوخي  السيد  قدم  صالح، 
الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
بتجزئة  الساكن   ،Q154794 رقم 
الخنساء الرقم 29 الفقيه بن صالح، 
 PHARMACIE AL MAJD لشركة 
PROXIMITE SARL AU، شركة  ذات 
الشريك  ذات  املحدودة   املسؤولية 
مقرها التأسيس،  طور  في  الوحيد 

رقم   2 االجتماعي بلوك املجد نزهة   
التجاري  جميع األصل  خريعكة،   (4

باملحكمة  التجاري  بالسجل  املقيد 

تحت  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

املادية  عناصره  بجميع  2ع2ع  عدد 

واملبنوية. 
فبلى دائني مقدم األصل التجاري 

املذكور أعاله أ  يتقدموا بتبرضاتهم 

إلى قسم  السجل التجاري باملحكمة 

داخل  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

اإلعال   نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 

األول وينتهي في اليوم الخامس  عشر 

يوما ببد نشر اإلعال  الثاني.
النشرة الثانية 

رئيس مصلحة كتابة الضعط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
مصلحة كتابة الضعط
تنازل عن أصل تجاري

2922/91

حساب عدد 41)6

يبلن رئيس مصلحة كتابة الضعط 

باملحكمة االبتدائية بقلبة السراغنة 

في مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�سى   أنه 

بتاريخ ومسجل   2921 نوفمبر   24 

2921 بقلبة السراغنة،  16 ديسمبر 

رقم  كناش   28 عدد  تحت  ضمن 
دنو   الناجي  السيد  تنازل   197

 1941 الساكن بجنا  العوليس رقم 

لعطاقة  الحامل  السراغنة  قلبة 

 Y273604 عدد  الوطنية  التبريف 

الساكنة  لحرش  السبدية  للسيدة 

الحاملة  أعاله  البنوا   بنفس 

عدد  الوطنية  التبريف  لعطاقة 
التجاري  األصل  عن   Y317287

قلبة  46ع  رقم  بكار  بجنا   الكائن 

األثواب  لعيع  واملخصص  السراغنة 

املادية  عناصره  بجميع  بالتقسيط 
واملبنوية واملسجل بالسجل التجاري 

94ع15  عدد  تحت  املحكمة  بهذه 

درهم.  29.999 قدره  إجمالي  بثمن 

تسجل  التبرضات  فإ   وبذلك 

بمكتب الضعط باملحكمة االبتدائية 

بقلبة السراغنة داخل أجل 15 يوما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية 

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعال  عن بيع أصل تجاري 

كتابة  مصلحة  رئيس  يبلن   

االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

موثق  عقد  بمقت�سى  أنه  بورزازات 

محرر بتاريخ 14 أكتوبر 2921، فوتت 

السيدة فاطمة الزهراء دمناتي للسيد 
التجاري  األصل  جميع  جعالي،  أنس 
رقم    : ب  الكائن  لصيدلية،  املبد 

واملسجل  ورزازات،  الوحدة  حي   52

بالسجل التجاري بهذه املحكمة تحت 

عدد : 18992، وذلك بجميع عناصره 

املادية واملبنوية.

وبناء عليه فإ  جميع التبرضات 

تقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة 

يوما املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثانية.
النشرة الثانية 

رئيس مصلحة كتابة الضعط

11 مكرر  

املحكمة االبتدائية بانزكان
شبعة السجل التجاري

إشهار تقديم أصل تجاري حصة في 
شركة

ملف رقم : 2921/21

حساب رقم : 1)87

في  مساهمة  عقد  بمقت�سى 

 2921 سبتمبر   15 في  مؤرخ  شركة 

في املؤرخ  الحسابات  مراقب   وتقرير 

 ع2 سبتمبر 2921 وبطلب مودع بكتابة 

.2921 أكتوبر   21 بتاريخ  الضعط 

قدم السيد التوفيق ععد الحكيم 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
التجاري  األصل   JB274878 رقم 
الكائن بعلوك ع رقم 2) شارع ميمو  

الرموكي لحرش ايت ملول.
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واملسجل بالسجل التجاري تحت 
التحليلي  بالسجل   27926 رقم 

الشركة  في  كحصة  املحكمة  بهذه 

 PHARMACIE TAOUFIQ« املدعوة 

محدودة  شركة   »AIT MELLOUL

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

بنفس  االجتماعي  مقرها  والكائن 

البنوا  املشار إليه أعاله.

رئيس  السيد  يبلن  عليه  وبناء 

ذي  لكل  الضعط  كتابة  مصلحة 

مصلحة أ  التبرضات على التفويت 

هذه  ضعط  بكتابة  تودع  املذكور 

15 يوما  املحكمة داخل أجل أقصاه 

للمادة  الثانية طعقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية 

رئيس مصلحة السجل التجاري
إمضاء : محمد البسري

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكا 
شبعة السجل التجاري

إشهار تقديم أصل تجاري حصة في 
شركة

ملف رقم : 2921/22

حساب رقم : 2)87

في  مساهمة  عقد  بمقت�سى 

 2921 سبتمبر   21 في  مؤرخ  شركة 

في املؤرخ  الحسابات  مراقب   وتقرير 

مودع  وبطلب   2921 سبتمبر  ع2   

أكتوبر   21 بتاريخ  الضعط  بكتابة 

.2921

الحسي   مسلك  السيد  قدم 

الوطنية  التبريف  لعطاقة  الحامل 
التجاري  األصل   JB28225ع رقم 

انشاد   منصور  تي   بدوار  الكائن 

واملسجل  باها.  ايت  شتوكة  بلفاع 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل 
بهذه  التحليلي  بالسجل  2712ع 
املحكمة كحصة في الشركة املدعوة 
 LA GRANDE PHARMACIE»
محدودة  شركة   »D’INCHADEN
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
بنفس  االجتماعي  مقرها  والكائن 

البنوا  املشار إليه أعاله.

رئيس  السيد  يبلن  عليه  وبناء 

ذي  لكل  الضعط  كتابة  مصلحة 

مصلحة أ  التبرضات على التقديم 

هذه  ضعط  بكتابة  تودع  املذكور 

15 يوما  املحكمة داخل أجل أقصاه 

للمادة  الثانية طعقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية 
رئيس مصلحة السجل التجاري

إمضاء : محمد البسري

33 مكرر

املحكمة االبتدائية بأسفي
مكتب السجل التجاري

بيع أصل تجاري

9/ت : 5)ع1

حساب رقم : 2ع246

تطعيقا للمادتي  ع8 و84 من مدونة 

توثيقي  عقد  وبمقت�سى  التجارة، 

سوسن  األستاذة  طرف  من  محرر 

سبد املسجل بتاريخ 15 فبراير 2922 

بأسفي.

الرحما   ععد  اسبيو  السيد  باع 
زنقة   ،21 الساكن بالرقم   Hع68)ع

اسفي  الريح،  ارحات  حي  املبا�سي، 

 TENSIFT لشركة  القانوني  املمثل 

ذات   PHONE SERVICE SARL
للسيد  درهم   249.999 رأسمال 

ع1  بالرقم  الساكن  فاكر،  سبيد 

أسفي،   ،2 تجزئة الهناء   2 املحموعة 

للشركة  التجاري  األصل  مجموع 

واملبنوية  املادية  عناصره  بجميع 
الرباط،  زنقة  6ع2  بالرقم  الكائنة  
التجاري  بالسجل  واملسجلة  اسفي 

الشروط  حسب  5)ع1  رقم  تحت 

بثمن  العيع  ببقد  عليها  املنصوص 

قدره 589.999 درهم.

يتبرضوا  أ   العائع  لدائني  يجوز 

على أداء ثمن العيع داخل أجل أقصاه 

يوما ببد النشر   (15( خمسة عشر 

رسالة  بواسطة  اإلعال   لهذا  الثاني 

بالتوصل، اإلشبار  مع   مضمونة 

 أو بإيداع هذا التبرض مقابل وصل

 بكتابة الضعط بهذه املحكمة، ويجب 

أ  يعي  التبرض تحت طائلة العطال  

معلغ الدين وأسعابه واملوطن املختار 

داخل دائرة املحكمة.

النشرة األولى 

رئيس مصلحة كتابة الضعط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي

بيع أصل تجاري

9/ت : 2828ع

حساب رقم : ع2525

من  و84  ع8  للمادتي   تطعيقا 

مدونة التجارة، وبمقت�سى عقد عرفي 

سبتمبر  9ع  بتاريخ  عليه  املصادق 

سبتمبر  9ع  بتاريخ  مسجل   2921

2921 بآسفي.

بطاقته  ادبيبي  عادل  السيد  باع 

ععد  للسيد   H68ع1)ع الوطنية 

الوطنية  بطاقته  بطاش  البزيز 

األصل  مجموع   ،HH16925ع

املادية  عناصره  بجميع  التجاري 

واملبنوية الكائن ب : رقم )15 تجزئة 

بالسجل  واملسجل  أسفي.  ملياء 

2828ع حسب   : التجاري تحت رقم 

ببقد  عليها  املنصوص  الشروط 

العيع، بثمن قدره 499.999 درهم.

يتبرضوا  أ   العائع  لدائني  يجوز 

أجل  داخل  العيع  ثمن  أداء  على 

أقصاه 15 يوما ببد النشر الثاني لهذا 

مضمونة  رسالة  بواسطة  اإلعال  

أو بإيداع هذا  مع اإلشبار بالتوصل، 

التبرض مقابل وصل بكتابة الضعط 

يعي   أ   ويجب  املحكمة،  بهذه 

معلغ  العطال   طائلة  تحت  التبرض 

الدين وأسعابه واملوطن املختار داخل 

دائرة املحكمة.

النشرة األولى 
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

1 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يبلن 

الضعط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 

مؤرخ في  أنه بمقت�سى عقد رسمي، 

ع فبراير 2922، باع السيد مصطفى 

التبريف  لعطاقة  الحامل  نوار،  بن 

والسيد   ،B72185ع رقم  الوطنية 

لعطاقة  الحامل  بنبال،  إبراهيم 

 ،BH1التبريف الوطنية رقم 8ع41ع

فخري،  املصطفى  السادة  لفائدة 

فخري،  علي  فخري،  أحمد 

وعائشة  صوالح،  ععد الحاليم 

التوالي،  على  الحاملي   اهزوم، 

رقم  الوطنية  التبريف  لعطائق 

 HA6814ع - HA(87 - HA65899

جميع   ،- H19446ع - HA81(9(

األصل التجاري املشتمل على حمام 

»حمام الوفاء  شباره التجاري  عام، 

الدروة   2 الوفاء  بتجزئة  الكائن   »2
التجاري  بالسجل  واملسجل  برشيد، 

تحت  ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 12749 و12742، وقد حدد ثمن 

 199.999 العيع في معلغ إجمالي قدره 

درهم.

وعليه، فجميع التبرضات، تقدم 

- مكتب  بكتابة ضعط هاته املحكمة 

السجل التجاري - داخل أجل خمسة 

األولى  النشرة  تاريخ  من  يوما  عشرة 

والثانية.
النشرة األولى 

عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

2 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يبلن 

الضعط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 

مؤرخ في  أنه بمقت�سى عقد رسمي، 

ع فبراير 2922، باع السيد مصطفى 

التبريف  لعطاقة  الحامل  نوار،  بن 

والسيد   ،B72185ع رقم  الوطنية 

لعطاقة الحامل  بنبال،  إبراهيم 
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 ،BH1التبريف الوطنية رقم 8ع41ع 

فخري،  املصطفى  السادة  لفائدة 

فخري،  علي  فخري،  أحمد 

وعائشة  صوالح،  ععد الحاليم 

التوالي،  على  الحاملي   اهزوم، 

رقم  الوطنية  التبريف  لعطائق 

 HA6814ع - HA(87 - HA65899

جميع   ،- H19446ع - HA81(9(

األصل التجاري املشتمل على حمام 

امل«  »حمام  التجاري  شباره  عام، 

برشيد،  الدروة  امل  بتجزئة  الكائن 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 

 12749 االبتدائية ببرشيد تحت رقم 

في  العيع  ثمن  حدد  وقد  و12742، 

معلغ إجمالي قدره 199.999 درهم.

وعليه، فجميع التبرضات، تقدم 

- مكتب  بكتابة ضعط هاته املحكمة 

السجل التجاري - داخل أجل خمسة 

األولى  النشرة  تاريخ  من  يوما  عشرة 

والثانية.

النشرة األولى 
عن رئيس مصلحة كتابة الضعط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

بيع أصل تجاري

ملف رقم 2922/92

حساب رقم ع2876

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ ومسجل   2921 ديسمبر   ع1 

27 ديسمبر 2921 باعت السيدة كنزة 

بن خليفة الحاملة لعطاقة التبريف 

السيد  إلى   N1852ع رقم  الوطنية 

لعطاقة الحامل  الغزواني  ايوب 

 M498((5 التبريف الوطنية رقم   
بالسجل  املسجل  التجاري  األصل 
الكائن   (686 رقم  تحت  التجاري 
 LOT AMINE ANGLE AV »J«  : ب 
 ET »I« SECTEUR II HAY SAADA,
نشاط  فيه  املزاول   EL JADIDA
 OPTIQUE اسم  تحت   OPTICIEN
حسب  وذلك   EL GHAZOUANI
الشروط والكيفية املذكورة في البقد.
تقعل  التبرضات  فإ   وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 
من  يوما   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى 

املشرف على مصلحة السجل التجاري

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2922/95
حساب رقم 5)9)2

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ ومسجل   2922 يناير  ع 

يوسف  السيد  باع   2922 يناير   17

التبريف  لعطاقة  الحامل  ريحا  

إلى السيد   M548196 الوطنية رقم 

لعطاقة  الحامل  زكراحي  رضوا  

 M(41(1 رقم  الوطنية  التبريف 

بالسجل  املسجل  التجاري  األصل 

الكائن  8)ع8ع  رقم  تحت  التجاري 

 LOTIS BASMA LOT Nع  : ب 

 MAGASIN AU RDC, EL JADIDA

 TENANT UN نشاط  فيه  املزاول 

تحت   SALON DE THE - CAFE

وذلك   CAFE SIGNATURE اسم 

املذكورة  والكيفية  الشروط  حسب 

في البقد.

تقعل  التبرضات  فإ   وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضعط  بكتابة 

من  يوما   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى 

املشرف على مصلحة السجل التجاري

11 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر 

 التحديد اإلداري

رقم 891

املرجع : املرسوم رقم 259.29.2

الصادر في ع2 مار9 2929

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

»أرا�سي الجموع لقعيلة اهل تنغير«، 

الجماعة  اسم  في  تحديده  تم  الذي 

الساللية »اهل تنغير«، قد تم وضبه 

إقليم  األولى  اإلدارية  امللحقة  بمقر 

وكذا باملحافظة على األمالك  تنغير، 

البقاري  املسح  ومصلحة  البقارية 

بورزازات، حيث يمكن لكل من يبنيه 

األمر االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 امللحقة اإلدارية األولى، وذلك إلى غاية

19 يونيو 2922.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بورزازات 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة )ع) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.

24

وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر 

 التحديد اإلداري

رقم 96)

املرجع : املرسوم رقم 814.29.2

الصادر في ) ديسمبر 2929

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

تم  الذي  تمكاسلت«،  »أرض 

الساللية  الجماعة  في اسم  تحديده 

بمقر  وضبه  تم  قد  »تمكاسلت«، 

وكذا  زاكورة،  إقليم  تمزموط  قيادة 

البقارية  األمالك  على  باملحافظة 

بورزازات،  البقاري  املسح  ومصلحة 

األمر  يبنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  تمزموط،   قيادة 

19 يونيو 2922.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بورزازات 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة )ع) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.

25

وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر 

 التحديد اإلداري

رقم 11)

املرجع : املرسوم رقم 21.2.)89

الصادر في ) ديسمبر 2929

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

الذي تم تحديده  »امردول ارشك«، 

في اسم الجماعة الساللية »ارشك«، 

تمزموط  قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد 

باملحافظة على  وكذا  زاكورة،  إقليم 

املسح  ومصلحة  البقارية  األمالك 

حيث يمكن لكل  البقاري بورزازات، 

من يبنيه األمر االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  تمزموط،   قيادة 

19 يونيو 2922.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بورزازات 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة )ع) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.

26

وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر 

 التحديد اإلداري

رقم 12)

املرجع : املرسوم رقم 898.21.2

الصادر في ) ديسمبر 2929

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

»امردول تغزى«، الذي تم تحديده في 

اسم الجماعة الساللية »تغزى«، قد 

تم وضبه بمقر قيادة تمزموط إقليم 

زاكورة، وكذا باملحافظة على األمالك 

البقاري  املسح  ومصلحة  البقارية 

بورزازات، حيث يمكن لكل من يبنيه 

األمر االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  تمزموط،   قيادة 

19 يونيو 2922.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بورزازات 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة )ع) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.

27
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر 

 التحديد اإلداري

رقم 15)

املرجع : املرسوم رقم 4.21.2ع

الصادر في 27 يناير 2921

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

الذي تم تحديده في  »ملك ازوغار«، 

»ادولو «،  الساللية  الجماعة  اسم 

اساكي  قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد 

باملحافظة  وكذا  تارودانت،  إقليم 

على األمالك البقارية ومصلحة املسح 

البقاري بتارودانت، حيث يمكن لكل 

من يبنيه األمر االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

 املحلية قيادة اساكي وذلك إلى غاية

19 يونيو 2921.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتارودانت 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة )ع) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.

28

وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر 

 التحديد اإلداري

رقم 17)

املرجع : املرسوم رقم 5.21.2ع

الصادر في 27 يناير 2921

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

في  تحديده  تم  الذي  »مروخت«، 

»ايت سمك  اسم الجماعة الساللية 

قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد  اساكي«، 

وكذا  تارودانت،  إقليم  اساكي 

البقارية  األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح البقاري بتارودانت، 

األمر  يبنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

 املحلية قيادة اساكي وذلك إلى غاية

19 يونيو 2921.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتارودانت 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة )ع) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر 

 التحديد اإلداري

رقم 22)

املرجع : املرسوم رقم 8.21.2ع

الصادر في 27 يناير 2921

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

»ملك امي نتكانت«، الذي تم تحديده 

في اسم الجماعة الساللية »زاكموز «، 

قد تم وضبه بمقر قيادة اساكي إقليم 

على  باملحافظة  وكذا  تارودانت، 

املسح  ومصلحة  البقارية  األمالك 

البقاري بتارودانت، حيث يمكن لكل 

من يبنيه األمر االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

 املحلية قيادة اساكي وذلك إلى غاية

19 يونيو 2921.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتارودانت 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة )ع) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

 إعال  عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري

رقم 24)

املرجع : املرسوم رقم 21.2.)ع

الصادر في 27 يناير 2921

املدعو  البقار  تحديد  محضر  إ  

»ملك اكني نوما «، الذي تم تحديده 

في اسم الجماعة الساللية »زاكموز «، 

قد تم وضبه بمقر قيادة اساكي إقليم 

على  باملحافظة  وكذا  تارودانت، 

املسح  ومصلحة  البقارية  األمالك 

البقاري بتارودانت، حيث يمكن لكل 

من يبنيه األمر االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

 املحلية قيادة اساكي وذلك إلى غاية

19 يونيو 2921.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتارودانت 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة )ع) أشهر 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 26)

املرجع : املرسوم رقم 49-21-2

بتاريخ 27 يناير 2921

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

الذي تم تحديده في  »ملك ازروال«، 

»زاكموز «  اسم الجماعة الساللية 

اساكي،  قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد 

باملحافظة  وكذا  تارودانت،  إقليم 

على األمالك البقارية ومصلحة املسح 

البقاري بتارودانت، حيث يمكن لكل 

من يبنيه األمر االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  اساكي،   لقيادة 

 19 يونيو 2922.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتارودانت 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )ع) 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.
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وزارة الداخلية
مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم  28)

املرجع : املرسوم رقم 9-21-2)4

بتاريخ 26 يوليو 2921

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

نايت  تكانت   - نعولكو  تكانت  »ملك 

اسم  في  تحديده  تم  الذي  يحيى«، 

وايت  وكاز  »ايت  الساللية  الجماعة 

قيادة  بمقر  وضبه  تم  قد  يحيى« 

وكذا  تارودانت،  إقليم  اساكي، 

البقارية  األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح البقاري بتارودانت، 

األمر  يبنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 19 غاية  إلى  وذلك  اساكي،  لقيادة 

يونيو 2922.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتارودانت 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )ع) 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤو  القروية

إعال  عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم )1)

املرجع : املرسوم رقم 2-21-6ع

بتاريخ 27 يناير 2921

البقار املدعو  إ  محضر تحديد 

تم الذي  ادولو «،  ازيك  »ملك 

تحديده في اسم الجماعة الساللية   

قد تم وضبه بمقر قيادة  »ادولو « 

وكذا  تارودانت،  إقليم  اساكي، 

البقارية  األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح البقاري بتارودانت، 

األمر  يبنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من   ( واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو  رقم 17.ع6 املتبلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد 

أشهر  )ع)  ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) مار9 2922 تاريخ نشر 

هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض  أ   إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 19 غاية  إلى  وذلك  اساكي،  لقيادة 

يونيو 2922.

 19 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار  17.ع6  من القانو  رقم 

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع 

لدى املحافظة على األمالك البقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلعا  بتارودانت 

تبرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )ع) 

ببد انصرام أجل تقديم التبرضات 

أي قعل 11 سبتمبر 2922.
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